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CAMERA DEPUTAŢILOR       SENAT 
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 Către 
  COMISIA PENTRU BUGET,FINANŢE ŞI BANCI 
         CAMERA DEPUTAŢILOR 
                     SENAT 
 
    AVIZ 
          asupra proiectului Legii Bugetului de Stat pe anul 1999 
 
Prin adresele nr.447/30.XII.1998 şi nr.412/30.XII.1998 Comisia pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor, respectiv Comisia 
pentru sănătate, ecologie şi sport a Senatului, au fost sesizate de către cele două 
Birouri Permanente pentru a dezbate şi aviza proiectul Legii Bugetului de Stat pe 
anul 1999, în limita competenţei celor două Comisii. 

La analiza proiectului de lege menţionat au participat reprezentanţi ai 
Ministerului Tineretului şi Sportului şi Ministerului Finanţelor. 

Cele două Comisii în şedinţa de lucru din ziua de 21 ianuarie 1999 au 
hotărât să avizeze favorabil proiectul Legii Bugetului de Stat pe anul 1999 privitor 
la Ministerul Tineretului şi Sportului -  anexa 3/19, cu următoarele amendamente: 

 
Anexa 3/19 se modifică după cum urmează: 
 
Cheltuielile totale se modifică astfel: 
Cap.5001 
II. Cheltuieli – total      353,2245 miliarde 
 
Cap.5901 
Art.35 alin.01 Alocaţii de la buget pentru  
    instituţii publice    - 278,3983 miliarde 
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Art.38/40 Transferuri  
Art.40 alin.45       22,6675 miliarde 
  alin.46      13,9666 miliarde 
 
Subcapitol 01 – Administraţie centrală   17,2835 miliarde 
 
Subcapitol 20 – Activitate sportivă   29,07695 miliarde 
 
Subcapitol 21 – Activitate tineret   35,1715 miliarde 
 
În concluzie, se solicită suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului şi 

Sportului cu suma de 6 miliarde lei, astfel: 
Pentru Administraţia centrală     2,0 miliarde 
Sprijin financiar pentru C.O.R.    1,0 miliarde 
Programe pentru tineret     3,0 miliarde 
 
De asemenea, în cadrul bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului se 

vor transfera de la art.54 Subvenţii suma de 5,9529 miliarde la Capitolul 
“Administraţia centrală”. 

 
Surse de acoperire 
 
1. Ministerul Transporturilor (anexa 3/24)   
    subcapitol 20 Activitatea sportivă   6,0 miliarde 
    (din cap.Investiţii-Instalaţie noctură pentru 
      stadionul Rapid-Bucureşti) 
 
Motivare: 
S-au avut în vedere următoarele considerente: 
a) a fost suplimentat Capitolul “Cheltuieli de capital” din cadrul bugetului 

Ministerului Tineretului şi Sportului pentru a rezolva problema clădirii 
care adăposteşte sediul Ministerului Tineretului şi Sportului din 
str.Vasile Conta nr.16, aceasta fiind în stare avansată de deteriorare, 
impunându-se continuarea lucrărilor începute pentru consolidare. 

b) a fost suplimentat Capitolul “Programe pentru tineret” deoarece 
solicitările de programe pentru tineret din partea structurilor asociative 
pentru tineret din România sunt foarte multe, iar suma propusă este 
insuficientă pentru acoperirea în limite minime a programelor care 
garantează dezvoltarea mişcării asociative din România. De menţionat că 
în cuantumul propus în proiectul de buget, programele pentru tineret 
reprezintă doar 6 % din totalul sumei alocate Ministerului Tineretului şi 
Sportului, procent foarte mic în raport cu importanţa care trebuie 
acordată tineretului din România. 
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c) a fost suplimentat Capitolul “Spirjinirea Comitetului Olimpic Român”, 
având în vedere faptul că anul 1999, este an preolimpic şi trebuie să se 
acorde un interes deosebit susţinerii disciplinelor olimpice.  

 
De menţionat că s-a preferat redistribuirea a 6 miliarde din Capitolul 

“Activităţi sportive” din cadrul bugetului Ministerului Transporturilor, deoarece 
realizarea instalaţiei nocturne pe stadionul “Rapid” poate fi realizată şi din fonduri 
extrabugetare cu atât mai mult cu cât stadionul se află în custodia Clubului de 
Fotbal Rapid, care nu este Club departamental. 

 
 
 
      PREŞEDINTE     PREŞEDINTE 
 
Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu                    Dr.Ion Cârciumaru 


