
 

 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 11 noiembrie 2002 
Nr.29/399 
 

PROCES - VERBAL 

al şedinţelor Comisiei din zilele de 21, 22, 23 şi 24 octombrie 2002 

 

Programul şi ordinea de zi a şedinţelor este următorul: 

Luni, 21 octombrie 2002,  
ora 9,30 

! Întâlnire cu preşedinţii federaţiilor sportive privind modificarea şi 
completarea Legii educaţiei fizice şi sportului. Dezbatere informală. 
Invitaţi: dl.Georgiu Gingăraş-Ministrul Tineretului şi Sportului şi 
preşedinţii federaţiilor sportive din România. 
 

! Studiu individual: Analiza de către deputaţi şi senatori a proiectului de 
Lege privind bugetul de stat pentru anul 2003, secţiunile învăţământ, 
cercetare ştiinţifică, Academia Română, tineret şi sport. 

 
Marţi, 22 octombrie 2002 
 
ora 9,30 
1. Starea economică şi financiară a unităţilor de cercetare-dezvoltare din 

domeniul agriculturii şi posibilităţi de sprijin pentru diminuarea obligaţiilor 
bugetare neachitate înregistrate până la data apariţiei Legii nr.290/2002. 

2. Analiza modului de aplicare a Legii nr.290/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, 
silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
,,Gheorghe Ionescu Şişeşti,, şi a consecinţelor rezultate asupra patrimoniului 
funciar al unităţilor de cercetare-dezvoltare prin emiterea hotărârilor de Guvern 
nr.997/10.09.2002, 999/10.09.2002, 998/10.09.2002, 460/16.05.2002, 
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434/30.04.2002, 501/16.05.2002, 502/16.05.2002, 503/16.05.2002  referitoare la 
patrimoniul funciar al unităţilor de cercetare-dezvoltare prin hotărâri de Guvern. 

Invitaţi:  
- d-na Ecaterina Andronescu - Ministrul Educaţiei şi Cercetării 
- dl.Octav Cosmâncă - Ministrul Administraţiei Publice 
- dl.Mihai Tănăsescu - Ministrul Finanţelor Publice 
- dl.Ilie Sârbu - Ministrul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor 
- dl.Cristian Hera - Preşedintele A.S.A.S. 
 
Ora 15,00 

! Dezbaterea proiectului de Lege privind Bugetul de stat pentru anul 2003, 
secţiunea: tineret şi sport. 

 
Invitaţi:  -dl.Georgiu Gingăraş - Ministrul Tineretului şi Sportului 
      - dl.Nicolae Mărăşeşscu - Secretar de stat 
      - dl.Mario Ruse - Secretar de stat  
 
Miercuri, 23 octombrie 2002, ora 9,30 

 
Dezbaterea proiectului de Lege privind Bugetul de stat pentru anul 2003, 

secţiunile: învăţământ, ştiinţă, Academia Română 
Invitaţi: 
- d-na Ecaterina Andronescu - Ministrul Educaţiei şi Cercetării 
- dl.Şerban Constantin Valeca - Ministru delegat pentru activitatea de 

cercetare 
- dl.Eugen Simion - Preşedintele Academiei Române 
 
Joi, 24 octombrie 2002 
  
Finalizarea avizelor asupra proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 

2003, secţiunile: învăţământ, ştiinţă, Academia Română, tineret şi sport. 
 
 
Luni, 21 octombrie 2002 
 
În ziua de luni, 21 octombrie 2002, dl.prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu, 

preşedintele Comisiei, s-a întâlnit cu preşedinţii federaţiilor sportive pentru a lua 

în dezbatere unele propuneri de modificare şi completare a Legii educaţiei fizice 

şi sportului. Dezbaterea va fi reluată într-o şedinţă viitoare, după studiul 

propunerilor de modificare şi completare. La şedinţă au participat în calitate de 



 

 

3 

invitaţi dl.Georgiu Gingăraş, Ministrul Tineretului şi Sportului şi dl.Nicolae 

Mărăşescu, secretar de stat. 

 
Marţi, 22 octombrie 2002 
 
Şedinţa comisiilor reunite de la Camera Deputaţilor şi Senat. 
La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 
- Ilie Sârbu-Ministrul Agriculturii,Alimentaţiei şi Pădurilor 
- Predilă Gheorghe-secretar de stat-M.A.A.P 
- Daiea Petre-secretar de stat-M.A.A.P. 
- Adrian Câmpurean-secretar de stat M.E.C. 
- Fleşariu Ionel-secretar de stat-Ministerul Administraţiei Publice 
- Florin Cristea-secretar general- Ministerul Administraţiei Publice 
- Hera Cristian-preşedinte ASAS 
- Moldovan Ion- director IBNA 
- Lemne Ion - director I.Bovine Baloteşti 
- Bălan Viorica-director I.Pomicolă Băneasa 
- Gheorghe Oană-secretar de stat-Ministerul Finanţelor Publice 
 
Se începe dezbaterea cu pct.2 din ordinea de zi, Analiza modului de 

aplicare a Legii nr.290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de 

cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii, industriei alimentare 

şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ,,Gheorghe Ionescu Şişeşti,, şi a 

consecinţelor rezultate asupra patrimoniului funciar al unităţilor de cercetare-

dezvoltare prin emiterea hotărârilor de Guvern nr.997/10.09.2002, 

999/10.09.2002, 998/10.09.2002, 460/16.05.2002, 434/30.04.2002, 

501/16.05.2002, 502/16.05.2002, 503/16.05.2002  referitoare la patrimoniul 

funciar al unităţilor de cercetare-dezvoltare prin hotărâri de Guvern. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu face un scurt istoric la parcursului Legii 

nr.290/2002. Este invitat dl.preşedinte Păun Ion Otiman, preşedintele Comisiei 

de învăţământ şi ştiinţă de la Senat care va prezenta consecinţele care decurg din 

neaplicarea corectă a legii şi în continuare vor lua cuvântul şi ceilalţi invitaţi. 

Dl.preşedinte Păun Ion Otiman salută iniţiativa Comisiei pentru 

învăţământ şi ştiinţă de la Camera Deputaţilor de a organiza această dezbatere 
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care priveşte situaţia din domeniul agriculturii şi propune ca la finele lucrărilor 

să se facă un Comunicat comun, care să fie dat publicităţii, pentru ca cercetarea 

din agricultură să fie relansată. În continuare face o prezentare a situaţiei 

cercetării din agricultură pe care o cunoaşte foarte bine. Este necesară reînnoirea 

personalului din cercetare, este nevoie de o infuzie de tineri. Trebuie să se 

găsească soluţii pentru îmbunătăţirea activelor de cercetare. 

Dl.Cristian Hera, preşedinte ASAS, menţionează că au apărut mai multe 

hotărâri de Guvern prin care se trec ilegal terenuri din domeniul public în 

domeniul privat. Subliniază faptul că dl.secretar de stat Petre Daiea a dispus 

oprirea acestui proces şi precizează că în urma monitorizării făcute s-a constatat 

că suprafeţe prevăzute în hotărârile de Guvern nu corespund cu cele date spre 

împroprietărire. A avut loc o întrevedere şi cu dl.ministru Ilie Sârbu şi s-a 

stabilit, ca atunci când timpul va permite, să aibe loc o întâlnire şi cu dl.Prim-

Ministru Adrian Năstase. În continuare, directorii de staţiuni au prezentat 

situaţiile cu care se confruntă. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu subliniază faptul că suprafeţele de teren care 

s-au luat de la staţiunile de cercetare agricolă sunt foarte tentante pentru 

construcţii imobiliare, deci este necesar ca aceste suprafeţe să fie mai bine 

delimitate şi să fie protejate. 

Dl.ministru Ilie Sârbu este de acord că aceste suprafeţe reprezintă un 

interes deosebit şi din acest motiv a solicitat să se întocmeacă un inventar al 

terenurilor până la data de 1 noiembrie a.c.  

Dl.secretar de stat Ionel Fleşariu precizează că Legea nr.213 formează 

cadrul general privind regimul proprietăţii publice, iar pentru domeniul privat al 

statului este nevoie de o lege specială. Toate hotărârile de guvern care au 

modificat H.G. 517 au modificat şi anexele.  Propunerile vin de la judeţe şi sunt 

bine justificate, iar la Ministerul Administraţiei Publice se face o analiză 

serioasă a lor şi se solicită şi avizul de la celelalte ministere interesate şi nici o 

hotărâre de guvern nu a intrat în vigoare fără avizele necesare. Va atrage atenţia 
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prefecţilor în legătură cu modul cum sunt întocmite documentaţiile şi să se 

solicite şi avizul staţiunilor de cercetare. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu subliniază faptul că o hotărâre de Guvern nu 

se poate substitui unei legi. 

Dl.deputat Napoleon Antonescu precizează că Legea nr.290/2002 s-a 

făcut tocmai pentru  a salva staţiunile de la distrugere şi s-a reuşit stoparea 

acestui lucru. Nu înţelege de ce se doresc numai anumite terenuri din anumite 

zone. Problema de fond este aceea că s-a făcut o lege, Legea nr.290/2002, în 

aceste condiţii poate Guvernul să o modifice printr-o hotărâre de Guvern. Este 

de acord că este necesară extinderea unor zone dar să se dea un echivalent de 

teren în altă parte pentru staţiuni. Astfel, consideră că o hotărâre de guvern nu 

poate anula efectul unei legi. Acest lucru se poate realiza printr-o ordonanţă sau 

altă lege.  

Dl.deputat Octavian Petruş consideră că este clar vorba de abuz şi de 

corupţie. Terenurile pentru cercetare ar trebui să fie tabu. 

Dl.deputat Petru Andea arată că hotărârile de Guvern au un principiu de 

bază care delimitează terenul de cercetare de cel de producţie şi crede că acest 

lucru trebuie clarificat. Se pune întrebarea, ce doresc să rămână aceste unităţi, de 

cercetare sau de producţie. 

Dl.deputat Iulian Mincu arată că cele mai mari investiţii, în lumea 

occidentală, se fac în cercetare deoarece acesta este drumul spre progres. Nici în 

ţara noastră nu trebuie distrusă cercetarea. 

Dl.preşecinte Păun Ion Otiman răspunde întrebării adresată de dl.deputat 

Petru Andea şi arată că ea nu are temei, deoarece suprafeţele staţiunilor trebuie 

să asigure experienţele necesare, purificări biologice, spaţii de izolare etc. 

D-na ministru Ecaterina Andronescu subliniază că în conformitate cu 

Legea nr.213 este posibil ca o hotărâre de Guvern să schimbe destinaţia 

terenurilor şi trebuie judecată şi analizată fiecare H.G. în parte. 
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Dl.preşedinte Anghel Stanciu rămâne la aceaşi opinie că o H.G. nu poate 

modifica o lege. Nu se poate să existe două prevederi pentru aceeaşi suprafaţă. 

Dl.deputat Octavian Petruş consideră că trecerea din domeniul agricol a 

unor suprafeţe pentru a se construi vile este foarte grav şi este un atentat asupra 

naţiunii. 

Dl.deputat Petru Andea arată că a înţeles că producţia de la unităţile de 

cercetare este un subsidiar al cercetării, dar ar trebui să se stabilească ce cotă să 

ocupe producţia. 

Dl.secretar de stat Petre Daiea arată că s-a trecut la verificarea 

suprafeţelor, împreună cu comisii de la ASAS, şi se aşteaptă încheierea acestui 

proces. Este de părere că sunt unele staţiuni care au terenuri care nu se justifică 

nici de rezultatele cercetării nici de cele ale producţiei. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu precizează că aceste suprafeţe nu au fost 

delimitate ştiinţific şi trebuie verificată şi temeinicia revendicărilor deoarece 

Legea nr.18 la art.14 prevede că aceste terenuri ale staţiunilor nu fac obiectul 

retrocedărilor. Şi în Legea nr.1/2000 la art.9 se precizează că terenurile 

staţiunilor nu fac obiectul retrocedărilor. Acest lucru, din punct de vedere juridic 

ar fi o catastrofă ca o H.G. să modifice o lege, acest lucru este caduc. Este de 

părere că Guvernul nu poate trece peste voinţa Parlamentului. Propune ca în 

Comunicatul care se va întocmi în finalul şedinţei să se solicite respectarea legii 

şi eventualele modificări să se facă prin modificarea legii. 

Dl.secretar de stat Petre Daiea susţine că H.G. este legală şi nu contrazice 

legea deoarece nu restituie suprafeţe ci doar defineşte domeniul privat şi cel 

public. Prin Legea nr.290/2002 se precizează că urmează un proces de acreditare 

a institutelor  de cercetare şi vor exista situaţii în care anumite suprafeţe nu mai 

reprezintă interes pentru cercetare. 

Dl.secretar de stat Adrian Câmpurean este de părere că aceste institute 

trebuie să fie eficiente şi trebuie analizat dacă nu cumva suprafeţele mari pe care 

le au grevează pe datoriile institutelor. 
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Dl.secretar de stat Ionel Fleşariu consideră că numai juriştii pot stabili 

raportul dintre Legea 213 şi Legea 290 şi dacă legea specială bate legea 

generală. 

Dl.secretar de stat Gheorghe Oană este de părere că trebuie aduse 

precizări clare în lege şi să se analizeze fiecare caz, să fie verificate toate H.G. şi 

solicită să participe la verificări şi Ministerul Finanţelor Publice. 

Dl.ministru Ilie Sârbu consideră că a fost şi o lipsă de comunicare între 

instituţii, dar se va clarifica totul în termeni rezonabili. Menţionează că 

terenurile pentru cercetare vor suferi modificări şi se vor reduce, deci este bine 

să nu se tragă concluzia că este vorba de abuzuri şi apoi să se regrete. Se 

aşteaptă rezultatele comisiilor. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu rămâne la ideea că nodul gordian este 

raportul dintre Legea nr.213 şi Legea nr.290. Consideră că va trebui menţionat 

în Comunicat care se va emite că s-a luat act de constituirea comisiilor mixte 

care vor analiza situaţia terenurilor. 

Se continuă cu pct.1 din ordinea de zi, Starea economică şi financiară a 

unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii şi posibilităţi de 

sprijin pentru diminuarea obligaţiilor bugetare neachitate înregistrate până la 

data apariţiei Legii nr.290/2002. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu arată că situaţia este foarte delicată şi 

trebuie făcut un efort comun pentru a se găsi o cale de rezolvare. Menţionează 

că aceste staţiuni nu au beneficiat de facilităţile pe care le-au avut alte societăţi 

deoarece aveau un statut incert. Este invitat dl.preşedinte Cristian Hera să 

prezinte pe scurt această problemă. 

Dl.preşeşedinte Cristian Hera arată că principala cauză a acumulării 

datoriilor staţiunilor de cercetare a fost statutul lor incert timp de 12 ani. Toate 

staţiunile sunt de cercetare, iar cele care sunt de dezvoltare vor fi propuse pentru 

transformare în societăţi comerciale pentru privatizare. Situaţia concretă a 

datoriilor este demolatoare pentru agricultură. Adresează rugămintea comisiilor 
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reunite şi reprezentanţilor ministerelor de  a sprijini staţiunile de cercetare prin 

anularea datoriilor. 

Dl.preşedinte Păun Ion Otiman subliniază că dacă nu se va găsi o soluţie, 

majoritatea staţiunilor îşi vor înceta activitatea. Trebuie să se ţină seama de 

faptul că foarte multe staţiuni au parcurs situaţii grele datorate sistemului 

financiar al ţării. 

Dl.deputat Iulian Mincu arată că rolul cercetării în agricultură este 

fundamental pentru dezvoltarea economică a statului şi a naţiunii. Insistă ca 

datoriile staţiunilor să fie şterse. 

Dl.deputat Petru Andea menţionează că dată fiind importanţa ASAS este 

de acord să se facă toate demersurile pentru a fi sprijinită în anularea datoriilor. 

D-na ministru Ecaterina Andronescu adresează rugămintea d-lui secretar 

de stat Gheorghe Oană să găsească o soluţie pentru a se degreva măcar o parte 

din datoriile institutelor pentru că fără cercetare nu poate exista o naţiune. De 

asemenea recomandă unităţilor de cercetare să fie mai agresive în prezentarea 

rezultatelor cercetării. 

Dl.ministru Ilie Sârbu susţine anularea datoriilor de la staţiunile de 

cercetare, aducând ca argument faptul că oricum nimeni nu le va plăti. 

Consideră că este momentul să se scape de această piatră a datoriilor şi se dă 

posibilitatea institutelor de cercetări să pornească de la zero, iar beneficiile se 

vor vedea în producţiile viitoare. 

Dl.secretar de stat Gheorghe Câmpurean precizează că nu se pune 

problema de a nu sprijini unităţile de cercetare agricolă, dovadă că le-a scutit de 

TVA. Recomandă ca institutele să promoveze dosare de eşalonare la plată a 

datoriilor, scutiri parţiale şi se vor aproba. Arată că nu presează nimeni 

institutele de cercetare să plătească acum datoriile vechi. 

Dl.preşedinte Cristian Hera arată că dacă nu se poate face o anulare totală 

a datoriilor este de acord şi cu  reeşalonările şi scutirile parţiale. 
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Dl.preşedinte Anghel Stanciu supune votului comisiilor reunite 

Comunicatul, care s-a aprobat cu unanimitate de voturi şi care va cuprinde 

următoarele: 

1. Acordarea unui sprijin susţinut pentru activitatea de cercetare-

dezvoltare în domniile agriculturii, în concordanţă cu Legea 290/2002; 

2. Necesitatea şi oportunitatea ca Ministerul Finanţelor Publice şi 

Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor să sprijine 

reeşalonarea obligaţiilor bugetare precum şi scutirea de la plata 

majorărilor de întârziere şi a penalităţilor aferente, din sarcina 

unităţilor de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică din domeniul 

agricol; 

3. Revendicările asupra terenurilor aparţinând unităţilor de cercetare-

dezvoltare agricolă să fie verificate sub raportul legalităţii, de comisii 

mixte, care să informeze comisiile Parlamentului asupra constatărilor 

şi concluziilor rezultate. 

Comunicatul celor două comisii a fost trimis ministerelor  interesate, 

Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice şi unităţilor de cercetare subordonate 

acesteia. 

Lucrările continuă cu dezbaterea proiectului Legii Bugetului pe anul 2003 

- secţiunea tineret şi sport, împreună cu Comisia pentru sănătate, ecologie, 

tineret şi sport a Senatului. 

La şedinţă participă ca invitaţi: 

Ministerul Tineretului şi Sportului  

- Nicolae Mărăşescu - secretar de stat  

- Mario Ruse - secretar de stat 

- Anton Merschi - secretar general adjunct 

- Maria Rusu - director general economic 

Ministerul Finanţelor Publice 

- Gheorghe Oană - secretar de stat 
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- Camelia Dorobanţu - director general adjunct 

- Alexandru Mihăilescu - şef serviciu 

Dl.secretar de stat Nicolae Mărăşescu arată că pentru anul 2003 bugetul 

repartizat sportului are o creştere de 13,7 % şi în aceste condiţii nu consideră 

necesară o suplimentare. 

Dl.secretar de stat Mario Ruse prezintă bugetul tineretului şi face o 

expunere detaliată a programelor pentru tineret şi a contribuţiilor internaţionale 

şi adaugă că proiectul de buget este corespunzător.  

În continuare s-au luat în dezbatere şi supuse votului amendamentele 

depuse de domnii senatori şi deputaţi. Cele două Comisii au hotărât să avizeze 

favorabil proiectul de lege, cu 19 voturi pentru şi un vot împotrivă, cu 

amendamentele (admise şi respinse) care se regăsesc în raport. 

 

Miercuri, 23 octombrie 2002 

 

 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport de la Camera 

Deputaţilor, împreună cu Comisia pentru învăţământ şi ştiinţă de la Senat au luat 

în dezbatere proiectul de Lege privind Bugetul de stat pe anul 2003, secţiunile 

învăţământ, cercetare ştiinţifică, Academia Română.  

La lucrările comisiilor reunite participă ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării  

- Ecaterina Andronescu - ministru 

- Păunică gheorghe - director general 

- Asănică Gheorghe - secretar general 

- Sandu Aurel - director general 

- Mitea Dina - director general adjunct 

 

Ministerul Finanţelor Publice 

- Gheorghe Oană - secretar de stat 
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- Camelia Dorobanţu - director general adjunct 

- Patoni Elena - expert 

- Monica Marinescu - expert 

Academia Română 

- acad.Gheorghe Vlăduţescu - vicepreşedinte 

- Mircea Boldescu - director economic 

Sindicate 

- Răzvan Bobulescu - Federaţia sindicatelor universitare ,,Alma Mater,, 

- Aurel Cornea - FSLI 

- Dumitru Chilom - FSLI ,,Spiru Haret,, 

- Radu Minea - Federaţia sindicatelor din cercetare-proiectare 

 

Secţiunea: Academia Română 

Dl.vicepreşedinte acad. Gheorghe Vlăduţescu menţionează că bugetul 

Academiei Române are o creştere rezonabilă şi consideră că aceasta este 

acoperitoare. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu subliniază că este un lucru bun că s-a găsit 

un punct de echilibru pentru bugetul Academiei dar pe de altă parte aminteşte că 

cele două comisii au aprobat legea privind Academia Română şi atunci 

conducerea Academiei şi-a luat un angajament că va face o amendare a acestei 

legi. De aceea dl.preşedinte Anghel Stanciu doreşte să se transmită conducerii 

Academiei acest lucru şi aceasta să se aplece asupra acestei legi şi să se 

materializeze cu o iniţiativă legislativă 

Dl.vicepreşedinte acad.Gheorghe Vlăduţescu spune că va transmite 

această rugăminte Biroului Academiei Române. 

Amendamente făcute la această secţiune se regăsesc în avizul Comisiei. 
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Secţiunea: cercetare ştiinţifică 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu subliniază că cercetarea românească a fost 

mereu în suferinţă.  Face un scurt istoric despre ce procent se alocă din PIB, 

pentru cercetare, în alte ţări. Fără cercetare nu se produce progres în economie. 

Respinge această modalitate de încălcare a Constituţiei, în sensul că nu se 

investesc bani în cercetare. 

Dl.deputat Petru Andea este de acord că cercetarea este un sector 

subfinanţat, mai ales salarizarea cercetătorilor, dar consideră că se poate vota 

bugetul propus de Guvern, cu menţiunea că este nevoie de mai mult. 

Dl.deputat Napoleon Antonescu subliniază că această creştere de 13,5 % 

la Ministerul Educaţiei şi Cercetării este foarte mică faţă de alte ministere, 

diverse agenţii. Poate o redistribuire din cadrul Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

s-ar putea realiza deoarece din alte surse nu se obţine nimic. 

Dl.secretar de stat Gheorghe Oană nu susţine că ceea ce este prevăzut în 

Bugetul pe anul 2003 este satisfăcător, dar aceştia sunt banii şi are mandat să-l 

susţină. Este nevoie să mai apară şi alte surse de finanţare pentru cercetare, nu 

numai de la Buget, poate de la agenţii economici care au deduceri pentru 

cercetare. 

În continuare s-au dezbătut amendamentele depuse de deputaţi şi care se 

regăsesc în avizul transmis Comisiilor pentru buget şi finanţe. Secţiunea 

cercetare, împreună cu amendamentele admise s-a votat în unanimitate. 

Secţiunea: Învăţământ  

La această secţiune, dl.preşedinte Anghel Stanciu subliniază că nu este 

respectată legea deoarece nu s-a alocat 4 % din PIB, este chiar mai puţin decât în 

anul 2002. 

D-na ministru Ecaterina Andronescu precizează că din proiectul de Buget 

lipseşte un credit pentru care nu s-a încheiat negocierea, dar care va prins 

ulterior la rectificare. Şi pentru anul 2002 s-au mai primite sume la rectificarea 

bugetară. Menţionează că în ultimii doi ani s-au făcut multe pentru învăţământ, 
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chiar dacă salariile sunt încă mici. Va face în continuare eforturi pentru 

majorarea salariilor. 

 În continuare se trece la dezbaterea amendamentelor care au fost aprobate 

cu majoritate de voturi. Amendamentele formulate de domnii deputaţi şi senatori 

sunt următoarele:  

 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
1. Art.3 (5) - Se propune eliminarea. 
 
 Motivare: Veniturile proprii rămân la dispoziţia unităţilor şi instituţiilor 
de învăţământ superior şi se cuprind în bugetele de venituri şi cheltuieli ale 
instituţiei, fără vărsăminte la bugetul de stat, conform art.170 (3) din Legea 
nr.84/1995, republicată. 
 Autori: deputat Anghel Stanciu - PRM 
     deputat Petru Andea - PSD 
 
2. Art.15 (2) - Se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 Art.15 (2) Cheltuielile social culturale pe capitole de cheltuieli sunt în 
sumă de 20.615,1  miliarde lei pentru învăţământ, 12.415,0 miliarde lei pentru 
sănătate, 5.259,6 miliarde lei pentru cultură, religie şi acţiuni privind activitatea 
sportivă şi de tineret şi 32.567,5 miliarde lei pentru asistenţa socială, alocaţii, 
pensii, ajutoare şi indemnizaţii. 
 
Surse:  
 
- Cap 116/9 Ministerul Justiţiei Anexa nr.3/16/27, pag.1 - Evaluarea activităţii  
  fiecărei instanţe pe baza indicatorilor statistici existenţi şi stabilirea  

necesarului de judecători şi personal auxiliar în vederea creării 
independenţei magistraţilor. 
Total program: 3.977.446.675. Propunem reducerea sumei cu 
1.500.000.000 (mii lei) şi transferul acesteia la Ministerul Educaţiei 
şi Cercetării: cap.5701/ titlul 70 - Învăţământ. 
 
Motivare: Suma este exagerat de mare, în raport cu posibilităţile de 
încadrare ale Ministerului Justiţiei. 

 
- Cap 116/13  Ministerul Justiţiei, Anexa 3/16/27, pag.2 din 2 Prevenirea  

 şi reducerea morbidităţii şi incapacităţii temporare de muncă şi 
 monitorizării bolilor cronice. 
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Total program: 377.111.347 (mii lei) 
Propunem reducerea sumei cu 150.000.000 (mii lei) şi transferarea 
acesteia la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cap.5701, titlul 14, 
internate, cămine şi cantine pentru elevi şi studenţi. 
Motivare: Tratarea bolnavilor trebuie realizată împreună cu 
Ministerul Sănătăţii. 

 
- Anexa nr.3/35/08, pag.1 - Ministerul Public, cheltuieli cu salariile -  

indicator ,,Fond de premii,, - total 78.262.180 mii lei; propunem 
reducerea sumei cu 30.000.000 mii lei şi transferarea acesteia la 
M.E.C,, cap.5701, subcapitol 14, internate, cămine şi cantine pentru 
elevi şi studenţi. 
 
Motivare: Ţinând seama de numărul mare de sporuri acordate 
cadrelor din Ministerul Public şi Ministerul Justiţiei, nu se explică 
creşterea fondului de premii cu 43 %. 

 
 
- Cap.136/01 -  De la S.R.I. Suma de 2.728.541389 lei alocată pentru obţinerea 
de informaţii să fie transferată la cap.Învăţământ 5701/70 ,,Cheltuieli de 
capital,,. 

Motivaţie:  Suma este nejustificat de mare pentru plata 
informatorilor. SRI nu justifică veniturile proprii. 
 

- La Cap.5501 - ,,Ordine publică şi siguranţă naţională,, la Ministerul Justiţiei 
să se reducă la nivelul anului 2002 astfel: 
 
Capitol/cod     2002          2003                Diferenţă 
 
5501/08/002 Salariu de merit         484000         531.000         47.000 mii lei 
 
5501/08/003 Indemnizaţii de            567.000        639.000         72.000 mii lei 
                    conducere                                                          _______________ 
       TOTAL             119.000 mii lei 
 
Suma de 119.000 mii lei să fie alocată la cap.5701/40/57 ,,Transferuri pentru 
finanţarea de bază a învăţământului superior,,. 
 Motivaţie: Nu sunt justificate creşterile indemnizaţiilor de conducere şi a 
salariilor de merit având în vedere eficacitatea activităţii acestui sector. 

 
- Cap.5001/02 Curtea Supremă de Justiţie 
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      Cheltuielile de personal (5001/02) să rămână la nivelul anului 2002, 
deoarece şi aşa, coeficienţii de multiplicare sunt deosebit de mari (20 şi peste 
20) plus cele 15 sporuri. 
 
 Deci, 5001/02 se va modifica astfel: 
 
 
     2002    2003       Diferenţă 
         153.651.000    184.651.000      31.115.000 
 
Suma de 31.115.000 mii lei să fie transferată la cap.5701/10 ,,Biblioteci centrale 
universitare şi pedagogice,, 
 Motivaţie: Nu se găseşte justificarea creşterii salariilor şi aşa deosebit de 
ridicate, mai ales că şi rata inflaţiei va fi mai mică în 2003. 
 
 
- Cap.1701 -  De la Ministerul Justiţiei -  care provine din una din cele două 
surse de impozite indirecte, suma de  780.000.000 mii lei să fie alocată la 
cap.7101/40/16 ,,Fonduri de cercetare-dezvoltare,,.  
 

Motivaţie: Se consideră suficentă formarea  veniturilor din impozite 
indirecte numai dintr-o singură sursă. 

 
 
- Cap.5101/08/007 - Reducerea fondului de premii la Ministerul Justiţiei 
5101/08/007 la nivelul anului 2002 adică la 90.197.000; diferenţa până la 
118.000.000, adică 27.803.000 mii lei să fie transferată cap.7101/35/01 
,,Subvenţii de la buget pentru instituţii publice,,. 
 

Motivaţie: Nivelul activităţii de justiţie nu reclamă premierea slujitorilor 
justiţiei. 

 
Autori: deputat Anghel Stanciu - P.R.M. 
    deputat Anton Ionescu - PNL 
    deputat Iulian Mincu - PRM 
    deputat Octavian Petruş - PSD 
    deputat Emil Rus - PRM 
    deputat Adrian Moisoiu - PRM 
    deputat Ştefan Lăpădat - PRM 

NOTĂ: În consecinţă se modifică corespunzător şi sumele de la art.15 alin.(1). 
 
3. Art.15 (4) Se modifică şi va avea următorul cuprins: 
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 Art.15 (4) - Guvernul garantează  credite externe, în limita a 150,0 
milioane dolari SUA, contractate de către instituţiile de învăţământ superior de 
stat pe bază de proiecte, în condiţiile legii. 
 Motivare: Este necesară o exprimare imperativă. Cuvântul ,,poate,, nu 
este asigurator. 
 
 Autori: Comisiile reunite 
 
4. Art 39 (4) Se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 ,,În bugetele instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de 
subordonare, inclusiv ale activităţilor de pe lângă unele instituţii publice, cu 
excepţia instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, nu se pot 
aproba sume pentru acordarea tichetelor de masă, întrucât în buget nu sunt 
prevăzute sume cu această destinaţie. 
 Motivare: Prin completarea textului cu sintagma ,,sau parţial,, vor putea 
beneficia de tichete de masă şi instituţiile finanţate parţial de la bugetul de stat. 
 
 Autori: Comisiile reunite 
 
5. Anexa nr.9 se propune ,,total nr.de posturi din învăţământul preuniversitar în 
perioada  l.01 - 31.08.2003 

                 22. HUNEDOARA .......7413 
         1.09. - 31.12.2003 
          22. HUNEDOARA��7610 
 din care pentru învăţământul preuniversitar finanţat din bugetele 

consiliilor locale 
   1.01. - 31.08.2003 
   22. HUNEDOARA �.7161 
          1.09. - 31.12.2003 
          22. HUNEDOARA��7358 
 Total număr de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile de 

cult 
   22. HUNEDOARA��304 
Motivare: asigurarea accesului absolvenţilor învăţământului gimnazial la 

una din formele de continuare a studiilor, în judeţul Hunedoara existând la 
începutul anului şcolar 2002/2003 cca. 180 de elevi necuprinşi în nici-o formă 
de învăţământ. 

Autori: deputat Winkler Iuliu  - UDMR 
             deputat Ferenc Asztalos - UDMR 

 
6. Anexa nr.9 - Suplimentarea numărului de posturi la jud.Bistriţa-Năsăud de la 
5742 la 5750 pentru a asigura funcţionarea şcolii din Orosfaia. 
 Autor: deputat Emil Rus 
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7.  De la cap5000/20, Societatea Română de Televiziune, Anexa nr.3/35/01, să 
fie transferată suma de 5 miliarde lei la Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
cap.5701/70 Anexa 3/27/07 pentru continuarea finanţării în vederea finalizării 
construcţiei unei săli de sport la Universitatea Tehnică �Gheorghe Asachi �din 
Iaşi. Suma poate fi alocată şi din sumele suplimentare ce se vor acorda în 
bugetul Ministeruuil Educaţiei şi Cercetării la anexa 3/27/30 (sumele prevăzute 
la asteriscul de la pag.233). 

Motivare: Sala este foarte necesară pentru activitatea de educaţie fizică şi 
sport a studenţilor din universitate.  
 Autori: deputat Ecaterina Andronescu - PSD 
      deputat Anghel Stanciu - PRM 
               deputat Octavian Petruş - PSD 
 
8. Alocarea a 10 miliarde lei pentru investiţia "Extindere spaţiu învăţământ şi 
cercetare la centrul de documentare, formare continuă şi transfer tehnologic din 
cadrul Universităţii Politehnica Timişoara" prevăzută la capitolul 57.01 cod 
27.57.01.61,  Anexa nr. 3/27/30 din Proiectul de buget pe anul 2003 al 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării. 
 Suma poate fi alocată din sumele suplimentare ce se vor acorda în bugetul 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării la anexa 3/27/30 (sumele prevăzute la 
asteriscul de la pag.233). 
 
 Motivare: Amendamentul se referă la capitolul 57.01, cod 27.57.01.61 
Anexa nr.3/27/30 din Proiectul de buget pe anul 2003 al Ministerului Educaţiei 
şi Cercetării. În Anexă sunt prevăzute sursele pentru  finanţarea în continuare a  
obiectivului de investiţii "Extindere spaţiu învăţământ şi cercetare la centrul de 
documentare, formare continuă şi transfer tehnologic din cadrul Universităţii 
Politehnica Timişoara".   

Se constată că pentru anul 2003 sunt prevăzute doar sume din  
venituri proprii (18,35 miliarde lei), fără nici o contribuţie de la Bugetul de stat, 
ceea ce face extrem de dificilă realizarea acestui obiectiv. 
  Menţionăm că investiţia materializează una dintre cele mai noi şi 
mai avansate idei, referitoare la înfiinţarea în România a parcurilor ştiinţifice şi 
tehnologice. Suplimentar, investiţia asigură pentru Universitatea Politehnica 
Timişoara un spaţiu adecvat pentru Bibliotecă, ştiut fiind faptul că actuala 
clădire a bibliotecii este revendicată de Biserica Catolică.  
  Având în vedere că în celelalte anexe ale Bugetului Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării sunt peste 30 obiective de investiţii în diverse 
Universităţi, pentru care se alocă sume între 5-18 miliarde lei, considerăm 
echitabil ca şi pentru investiţia din Universitatea Politehnica Timişoara, 
susmenţionată, să se aloce o anumită sumă de la Bugetul de stat. 
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 Autor: deputat Ecaterina Andronescu - PSD 
  deputat Andea Petru - PSD 

 
 
9. În capitolul 57.01.14 din proiectul de buget al Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării pe anul 2003, referitor la cifra de 550.054.600 mii lei ce reprezintă 
subvenţia de la buget pentru �internate, cămine şi cantine pentru elevi şi 
studenţi�, aceasta va avea un asterisc cu următorul conţinut: 

*la care se adaugă sumele încasate conform prevederilor O.G. 174/2001�. 
Motivare: Amendamentul se referă la capitolul 57.01.14  �internate, 

cămine şi cantine pentru elevi şi studenţi�, unde sunt prevăzute subvenţii de la 
buget în sumă de 550.054.600 mii lei. 

Se cunoaşte că este în vigoare Ordonanţa Guvernului nr.174/2001 
referitoare la perceperea unei contribuţii de 10% din taxele încasate de 
universităţi particulare, contribuţii destinate în exclusivitate susţinerii activităţii 
căminelor studenţeşti. 

 
Autor: deputat Andea Petru - PSD 

 
10. Anexa nr.3/27/30(Alte cheltuieli asimilate investiţiilor) - Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării - Se propune suplimentarea sumelor prevăzute cu 300 
miliarde lei, după cum urmează: 
1 Total sursă de finanţare a investiţiei 1.961.555.542 mii lei  

din care 
1.5. buget de stat    1.100.060.000 mii lei*  

Asteriscul din subsolul tabelului va avea următorul cuprins:  
 * se adaugă suma de 300 miliarde lei, care se va utiliza atât pentru 
obiectivele de investiţii în continuare, consolidări şi reabilitări imobile şi 
laboratoare din învăţământul preuniversitar, pe bază de hotărâri de Guvern, cât 
şi pentru consolidări şi reabilitări imobile şi laboratoare din învăţământul 
universitar şi din alte unităţi a căror finanţare se asigură de la bugetul de stat, 
prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. 
 Sursa: 240 - Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului 
      60 - Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului 
  Sumele prevăzute se diminuează în mod corespunzător. 
 Motivare: Suplimentarea propusă vine în sprijinul necesităţii continuării 
şi finalizării construcţiei unor unităţi şcolare, precum şi a finalizării lucrărilor de 
consolidări şi reparaţii capitale la unităţi de învăţământ preuniversitar, fonduri la 
care vor contribui şi autorităţile administraţiei publice locale prin cofinanţarea 
lucrărilor, cât şi pentru consolidări şi reabilitări imobile şi laboratoare din 
învăţământul superior. 

 Autori: deputat Winkler Iuliu  - UDMR 
              deputat Ferenc Asztalos - UDMR 
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11. Anexa 3/27/30 Fişa sediului Inspectoratului Şcolar Birtriţa-Năsăud se 
propune a fi suplimentată cu 1.000.000. mii lei. 
 Sursa: Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 Motivare: Clădirea Inspectoratului şcolar Bistriţa-Năsăud va include şi 
spaţii destinate funcţionării Casei Corpului Didactic, care în prezent nu 
beneficiază de un sediu adecvat desfăşurării activităţii de formare continuă a 
personalului didactic. Suma propusă reprezintă un contract adiţional la cel 
existent pentru aceste spaţii. 
 Autor: deputat Emil Rus - PRM 
 
12. Conform HG 1338/2001 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Parteneriatul Universităţilor cu Mediul Economico-Social (APART) publicată în 
M.O. nr.37/21.01.2002 prin Legea Bugetului de stat pe anul 2002 APART s-a 
finanţat din alocaţii de la bugetul de stat, cap.57.01 ,,Învăţământ,, urmând ca din 
anul 2003 finanţarea să se realizeze de la cap.57.01 ,,Învăţământ,, din venituri 
proprii şi alocaţii de la bugetul de stat. În acest sens se impun următoarele 
modificări în structură: 
 

Cap.57.01 Învăţământ      0 
Cheltuieli curente     0 
 Cheltuieli de personal  - 2.000.000 mii lei 
 Cheltuieli materiale şi servicii   - 1.000.000 mii lei 
 Subvenţii    +3.000.000 mii lei 

 Motivare: Întrucât în acest moment în proiectul de buget pentru anul 
2003 finanţarea a fost cuprinsă ca şi în anul precedent se impune o modificare în 
structură a cheltuielilor bugetare. Nu implică fonduri suplimentare. 
 Autor: deputat Ecaterina Andronescu - PSD 
 

B.  AMENDAMENTE RESPINSE 
 
1. Art.3. După alin.(5) se introduce alin.nou (51), cu următoarea 

formulare: 
Art.3 (51) - Se exceptează de la prevederile alin.(5) instituţiile şi unităţile 

de învăţământ care realizează venituri proprii. Aceste venituri vor fi evidenţiate 
în bugetele proprii şi vor fi utilizate pentru dezvoltarea bazei materiale, 
îmbunătăţirea serviciilor şi a salarizării suplimentare a personalului didactic şi 
auxiliar. 

Motivare: Veniturile proprii rămân la dispoziţia unităţilor şi instituţiilor 
de învăţământ superior şi se cuprind în bugetele de venituri şi cheltuieli ale 
instituţiei, fără vărsăminte la bugetul de stat, conform art.170 (3) din Legea 
nr.84/1995, republicată. 
 Autor: deputat Anghel Stanciu - PRM 
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2. Art.32 (2) Se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
 ,,În cadrul aceleiaşi limite prevăzute la alin.(1) unităţile menţionate, 
inclusiv cele finanţate integral din venituri proprii, pot aloca sume şi 
pentru:�,, 
 
 Motivare: Precizarea este necesară pentru unităţile care sunt finanţate 
integral din venituri proprii. 
 
 Autor: deputat Anghel Stanciu - PRM 
 
3. Includerea în Anexa nr.3 a două obiective de investiţii ,,Şcoala cu 24 săli de 
clasă în municipiul Brăila,, şi ,,Şcoala din localitatea Ianca,,. Fondurile necesare 
sunt de 20 miliarde lei. 

Sursa: Rezerva bugetară a Guvernului 
 Autori: deputaţi George Dragu, Daniela Bartoş, Mihai Tudose,   
                              Ion Ştefan - P.S.D.  
      

4. Suplimentarea la anexa 3/27 la cap.5701 titlul 70 ,,Cheltuieli de capital,, cu 
suma de 6.815.000 mii lei pentru procurarea obiectelor de inventar: 

a) mobilier şcolar 
b) mobilier şi aparatură pentru laboratoarele şcolare 
c) echipamente de calcul şi tehnică de birou (calculatoare, copiatoare,fax-

uri, etc.). 
Sursa: Rezerva bugetară a Guvernului 
 
Autor: senator  Bunduc Gheorghe - PRM 
 

5. Suplimentarea bugetului M.E.C. cu 22,8 miliarde lei pentru investiţii în spaţii 
de învăţământ la Universitatea ,,Petru Maior,, din Tg.Mureş şi anume Corp de 
clădire laboratoare de informatică. 
 Motivare: Universitatea nu benefiuciază de investiţii pentru spaţii de 
învăţământ. În prezent are o cifră de şcolarizare de 4400 studenţi, desfăşurând o 
parte din activităţi în spaţii deţinute în 5 unităţi de învăţământ preuniversitar. 

 
Autor: deputat Moisoiu Adrian - P.R.M. 
 

6. Majorarea bugetului alocat investiţiilor cu 10.000 mil. lei pentru investiţii în 
continuare la Liceul Mihai Viteazul, municipul Caracal. 

 
Autor: deputat Florin Iordache - PSD 
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7.  Alocarea suplimentară a 2 miliarde lei la obiectivul de investiţii: Facultatea 
de Ştiinţe Economice a Universităţii Babeş-Bolyai, municipiul Cluj-Napoca, la 
anexa 3/27/30 cod 27.57.01.07. 

Sursa: Fondul de rezervă al Guvernului 
Motivare: Având în vedere resursele proprii antrenate în anul 2002 şi 

necesarul de peste 150 miliarde lei în vederea finalizării lucrărilor, se impune 
majorarea, pentru 2003, cu cel puţin 2 miliarde lei. 

Autor: deputat Emil Boc - P.D. 
 

8. Alocarea suplimentară a 10.500.000 mii lei pentru obiectivul de investiţii 
,,Sediul  Inspectoratului Şcolar şi Casa Corpului Didactic,, municipiul Deva, 
judeţul Hunedoara, anexa 3/27/30 cap.57.01 cod 27.57.01.49. 

Sursa: Neînceperea de obiective noi până la finalizarea celor începute. 
 
Autor: deputat Dan Radu Ruşanu - P.N.L. 
 

9. Alocarea suplimentară a 6.000.000 mii lei pentru obiectivul de investiţii 
,,Spaţii cazare şi sală de gimnastică la Clubul şcolar sportiv Cetate-Deva, judeţul 
Hunedoara,,. 

Sursa: Neînceperea de obiective noi până la finalizarea celor începute. 
Motivare: Finalizarea investiţiilor. 
Autor: deputat Dan Radu Ruşanu - P.N.L. 
 

10. Să se introducă în obiectivele de investiţii şi continuarea lucrărilor la 
Colegiul Naţional ,,Laurian,, Botoşani şi la Grupul Şcolar Sindriceni, 
jud.Botoşani. 

 Motivare: Investiţiile sunt în curs pentru aceste obiective şi nu pot fi 
abandonate. 
Autor: deputat Doru Dumitru Palade - PRM 
 

11. Suplimentarea cu 20 miliarde lei a cheltuielilor necesare obiectivului de 
investiţii: Şcoala cu clasele I-VIII nr.7 ,,Teodor Costescu,, din municipiul 
Drobeta Turnu Severin, pentru finalizarea investiţiei. 

Sursa: Fondul de rezervă a Guvernului 
Motivare: În incinta şcolii se află trei corpuri importante (sala de sport, 

sala cu bazin de înot şi sala de activităţi culturale) care sunt în pericol inevitabil 
de degradare. Suma este necesară salvării investiţiei. 

Autor: deputat Lăpădat Ştefan - PRM 
 

12. Alocarea de cel puţin a 20.000.000 mii lei (din Fondul de rezervă al 
Guvernului) pentru cheltuielile de capital pentru Universitatea Tehnică 
,,Gheorghe Asachi,, Iaşi în vederea realizării etapelor investiţiilor propuse 
pentru 2003. 
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 Motivare: Universitatea nu poate acoperi din surse proprii cheltuielile de 
capital. 

Autor: deputat Maria Apostolescu - PRM 
 

13. La Anexa 9 poz.37 se propune ,,total nr.de posturi din învăţământul 
preuniversitar în perioada 1.01 - 31.08.2003 - 11.230 posturi,,. 

Motivare: majorarea numărului de posturi pentru a nu perturba 
desfăşurarea procesului de învăţământ. 

Autor: deputat Alexandru Sassu - PD 
 
 

14. Majorarea bugetului M.E.C. cu 3100 miliarde lei pentru acordarea tichetelor 
de masă. 

Autor: senator Angela Mihaela Bălan - PRM 
 

15. Majorarea cheltuielilor destinate investiţiilor cu 150 miliarde lei. 
Motivare: Pentru construirea a 100 de săli de sport. 
Autor: senator Angela Mihaela Bălan - PRM 
 

16. Majorarea bugetului cu 103,8 miliarde lei pentru cheltuieli de majorare a 
salariilor în învăţământ. 

Autor: senator Angela Mihaela Bălan - PRM 
 
17. Creşterea de 100 % reprezentând bursa de 220.000 lei/elev. 

Autor: senator Angela Mihaela Bălan - PRM 
 
18. Suplimentarea cu 100 miliarde lei pentru rechizitele şcolare în învăţământul 
liceal. 

Autor: senator Angela Mihaela Bălan - PRM 
 
19. Se propune includerea sumei de 20 miliarde lei necesare pentru finalizarea 
obiectivului de investiţii ,,Şcoală cu 24 săli de clasă,, din municipiul Brăila şi a 
sumei de 10 miliarde lei necesare pentru finalizarea obiectivului de investiţii 
,,Liceul din oraşul Ianca,, judeţul Brăila. 

Sursa: Rezerva bugetară a Guvernului 
 Autor: senator Ionel Alexandru -PRM  

 
       

AMENDAMENTE RESPINSE - MOTIVARE: 
 

1. Art.3 - Respingerea amendamentului s-a făcut condiţionat de acceptarea 
amendamentului (1) din cadrul capitolului ,,amendamente admise,,. În caz 
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negativ, amendamentul se susţine în plenul Camerei, fiind necesar şi 
asigurat sub raportul legislaţiei actuale. 

 
2. Art.32 (2)  - Conform titlului capitolului în care este inclus şi art.32 (2) 

,,Dispoziţii referitoare la agenţii economici,, , unităţile de învăţământ 
fiind instituţii publice fără activitate economică de bază, amendamentul 
nu are aplicabilitate. 

 
3. Solicitarea de la poz.3 se regăseşte întocmai şi la poziţia 19 din capitolul 

,,Amendamente respinse,, în vederea finalizării a 2 obiective de 
construcţii şcolare din jud. Brăila. Se contează pe contribuţia bugetelor 
locale care au obligaţii în această direcţie. 

 
4. Poziţiile 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 - suplimentări pentru cheltuieli de 

capital, respectiv investiţii; nu sunt menţionate sursele de suplimentare şi 
motivaţia documentară a finalizărilor la construcţiile în execuţie. 

 
5. Poziţia 4: Procurarea de obiecte de inventar (mobilier şcolar), se 

realizează din bugetele locale, nu ale M.E.C. 
 
6. Poziţia 13, 14, 16  şi 18: Acordarea tichetelor de masă, majorarea 

salariilor şi a numărului de posturi în învăţământ; nu sunt indicate sursele 
de acoperire a suplimentării şi nici motivaţia documentară a acesteia. 

 
7. Poziţia 17: Creşterea nivelului burselor la elevi; propunerea nu este 

fundamentată şi nu se indică sursele de acoperire. 
 
 
 Joi, 24 octombrie 2002 

Finalizarea avizelor asupra proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 
2003, secţiunile: învăţământ, ştiinţă, Academia Română, tineret şi sport. 

 
 

 

PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 
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