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Către,
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Senatului

AVIZ
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 1998
Cu adresa nr. 83 din 23.03.1998, Secretariatul General al Camerei
Deputaţilor a trimis Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie
alimentară şi servicii specifice, în vederea avizării, proiectul Legii bugetului
de stat pe anul 1998, iar Secretariatul General al Senatului a înaintat
proiectul de Lege cu adresa nr. 87 din 23 martie 1998, Comisiei pentru
agricultură, industrie alimentară şi silvicultură.
În urma examinării, în şedinţa din data de 22.04.1998, Comisiile
pentru agricultură ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, cu majoritate de
voturi, au hotărât aviz favorabil cu următoarele amendamente:
1. Art. 17 alin. 1:
- Suplimentarea cu 2390 miliarde lei a cheltuielilor totale pentru
agricultură;
- Suplimentarea cu 700 miliarde lei a fondurilor destinate
transferurilor;
- Suplimentarea cu 400 miliarde lei a cheltuielilor pentru transferuri;
- Majorarea cuantumului de cheltuieli de capital de la 277,6 miliarde
lei la 285,5 miliarde lei;
2. După alin. 1 se introduce un nou alineat:
“ Din sumele încasate în lei şi valută, de către personalul din Agenţia
Naţională Sanitar – Veterinară, Direcţiile Sanitar Veterinare judeţene şi a
municipiului Bucureşti şi Laboratoarele centrale de profil, o cotă de 25% se
va reţine de cei care le-au realizat, ca venituri extrabugetare pentru a fi
folosite la finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital specifice dotărilor
operative în conformitate cu normele privind finanţele publice. “

3. Art 17 alin. 2:
- Suplimentarea sumei pentru instituirea sistemului de cupoane pentru
agricultori cu 400 miliarde lei.
4. Anexa nr. 3/20:
- Cap. 6701 – Agricultură şi Silvicultură - suplimentarea cu 1890
miliarde lei, din care:
- subcapitolul 03, acoperire sume fixe la seminţe, suplimentare
cu 140 miliarde lei;
- art. nou, subvenţii pentru susţinere preţului grâului – 300
miliarde lei;
- art. 36, prime, suplimentarea cu 150 miliarde lei (prime
pentru viţei – 30 miliarde şi prime pentru export porumb
recolta 1997 şi grâu recolta 1998 – 300 miliarde ).
- Cap. 6701 - art. 70, suplimentarea cu 500 milioane lei.
- Cap. 6701 - subcapitolul 05, suplimentarea cu 100 miliarde lei.
- Cap. 8601 – Împrumuturi – suplimentarea cu 600 miliarde necesare
instituirii fondului pentru cumpărarea grâului de pâine.
- Lista obiectivelor de investiţii - nr. crt. B, 6001, suplimentarea cu 400
miliarde.
- Lista obiectivelor de investiţii - nr. crt.B, introducerea unei noi
poziţii:” prevenirea şi înlăturarea efectelor alunecărilor de teren în zonele
calamitate, în anii 1990 – 1998 “ – 7 miliarde lei.
- Lista obiectivelor de investiţii - nr. crt. C - Alte cheltueli de investiţii –
suplimentare cu 1 miliard lei.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, acest proiect de Lege face parte
din categoria legilor ordinare.
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