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Anexa nr.1

AMENDAMENTE ADMISE
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2000

Nr.
crt. Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii

1. Art.2. - (1) Estimarea veniturilor bugetare
pentru anul 2000 a fost realizată în concordanţă
cu proiecţia indicatorilor macroeconomici.

Se propune modificarea art.2 alin.(1), astfel:
“Art.2. - (1) Estimarea veniturilor bugetare

pentru anul 2000 a fost realizată pe baza
proiecţiei indicatorilor macroeconomici..”

Autor: domnul deputat Corâci Cezar.

Pentru acurateţea textului.

2. Art.6. - Impozitele care se cuprind la capitolul
“Impozit pe venit”, restante la 31 decembrie
1999, inclusiv pentru luna decembrie 1999, se
încasează şi se înregistrează începând cu anul
2000 la aceleaşi bugete şi subdiviziuni la care au
fost datorate.

Se propune modificarea art.6, astfel:
“Art.6. - Impozitele care se cuprind la

capitolul “Impozit pe venit”, restante la 31
decembrie 1999, precum şi cele aferente lunii
decembrie 1999, se încasează şi se înregistrează
începând cu anul 2000 la aceleaşi bugete şi
subdiviziuni la care au fost datorate.”

Autor: domnul deputat Ana Gheorghe.

Pentru o mai bună redactare a textului.

3. Art.7. - Veniturile bugetului de stat pe anul
2000 sunt în sumă de 111.901,6 miliarde lei şi se
prezintă astfel:

Se propune ca în bugetul de stat pe anul 2000
să fie inclus, la venituri, echivalentul în lei al
împrumutului nerambursabil alocat de Guvernul
S.U.A. României, pentru sprijinirea programului
de asistenţă socială pentru copii, în valoare de
14,0 milioane dolari, adică 286,7 miliarde lei la
poziţia “Donaţii şi sponsorizări”, iar la cheltuieli
această sumă să se înscrie la capitolul “Asistenţă
socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii”,
majorându-se în mod corespunzător bugetul
Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor
Copilului, veniturile bugetului de stat
prezentându-se astfel:

Se propune acceptarea amendamentului,
având în vedere Acordul privind împrumutul
nerambursabil alocat de Guvernul S.U.A.
României, pentru sprijinirea programului de
asistenţă socială pentru copii, în valoare de 14,0
milioane dolari, adică 286,7 miliarde lei.

- miliarde lei - - miliarde lei -
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Nr.
crt. Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii

VENITURI – TOTAL 111.901,6 VENITURI – TOTAL 112.188,3
din care: din care:

Venituri curente 111.210,6 Venituri curente 111.210,6
din acestea: din acestea:
a) Venituri fiscale: 107.663,0 a) Venituri fiscale: 107.663,0

- Impozite directe: 19.271,0 - Impozite directe: 19.271,0
din care: din care:
- impozitul pe profit 13.401,0 - impozitul pe profit 13.401,0
- impozitul pe salarii 1.100,0 - impozitul pe salarii 1.100,0
- impozitul pe venit 15.528,0 - impozitul pe venit 15.528,0
- cote şi sume defalcate - cote şi sume defalcate
  din impozitul pe venit
  (se scad) -12.304,0

din impozitul pe venit
  (se scad) -12.304,0

- Impozite indirecte: 88.392,0 - Impozite indirecte: 88.392,0
din care: din care:
- Taxa pe valoarea
   adăugată 43.985,0

- Taxa pe valoarea
   adăugată 43.985,0

- Taxe vamale 10.125,0 - Taxe vamale 10.125,0
- Accize şi impozit pe
   circulaţie 32.018,0

- Accize şi impozit pe
   circulaţie 32.018,0

b) Venituri nefiscale 3.547,6 b) Venituri nefiscale 3.547,6
Venituri din capital 120,0 Venituri din capital 120,0
Încasări din rambursarea
Împrumuturilor 571,0

Încasări din rambursarea
împrumuturilor 571,0
Donaţii 286,7

Autor: domnul deputat Sorin Pantiş.
4. Art.8. – (1) Pentru anul 2000, se suspendă

aplicarea art.1 alin.(1), lit.e) din Ordonanţa
Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe
profit, astfel cum a fost completat prin Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.217/1999 privind
obligaţia la plata impozitului pe profit, a
instituţiilor publice, pentru veniturile
extrabugetare din activităţi economice desfăşurate

Se propune reformularea art.8 alin.(1), astfel:
“Art.8. – (1) Pentru anul 2000, se suspendă

aplicarea art.1 alin.(1), lit.e) din Ordonanţa
Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe
profit, cu modificările şi completările ulterioare,
privind obligaţia la plata impozitului pe profit, a
instituţiilor publice, pentru veniturile
extrabugetare din activităţi economice desfăşurate

Pentru o mai bună redactare a textului.
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Nr.
crt. Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii

în condiţiile legii. în condiţiile legii.”
Autori: domnul senator Marin Stelian şi

domnul deputat Matiş Eugen.
5. Art.8. – (2) Soldurile anuale rezultate din

execuţia bugetelor instituţiilor publice care
realizează venituri extrabugetare din desfăşurarea
de activităţi economice, se varsă integral la
bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz,
indiferent dacă legea prevede altfel.

Se propune modificarea art.8 alin.(2), astfel:
“Art.8. – (2) Soldurile anuale rezultate din

execuţia bugetelor instituţiilor publice care
realizează venituri extrabugetare din desfăşurarea
de activităţi economice, se varsă integral la
bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz,
dacă legea nu prevede altfel.”

Autor: domnul senator Csapó I. József.

Idem.

6. Art.10. – În vederea încadrării în nivelul
deficitului şi asigurării cheltuielilor cu dobânzile
aferente datoriei publice, aprobate prin prezenta
lege, Ministerul Finanţelor poate propune
Guvernului limitarea deschiderii de credite
bugetare pentru efectuarea cheltuielilor bugetare
sub nivelurile aprobate, corespunzător veniturilor
încasate.

Se propune reformularea art.10, astfel:
“Art.10. – În vederea încadrării în nivelul

deficitului şi asigurării cheltuielilor cu dobânzile
aferente datoriei publice, aprobate prin prezenta
lege, Guvernul la propunerea Ministerului
Finanţelor poate limita deschiderile de credite
bugetare pentru efectuarea cheltuielilor bugetare
sub nivelurile aprobate, corespunzător veniturilor
încasate.”

Autori: domnii deputaţi Florin Georgescu şi
Petre Partal.

Idem.

7. Art.11. – În structură economică, cheltuielile
bugetului de stat pe anul 2000, se prezintă astfel:

Se propune modificarea art.13, astfel:
“Art.11. – În structură economică, cheltuielile

bugetului de stat pe anul 2000, se prezintă astfel:”

Ca urmare a amendamentelor admise la
anexe.

- miliarde lei - - miliarde lei -
CHELTUIELI-TOTAL 143.468,6 CHELTUIELI-TOTAL 143.755,3
din care: din care:
1. Cheltuieli curente 129.844,3 1. Cheltuieli curente 130.338,7

din acestea: din acestea:
a) cheltuieli de personal 32.794,5 a) cheltuieli de personal 32.927,4
b) cheltuieli materiale şi servicii 9.499,0 b) cheltuieli materiale şi servicii 9.737,5
c) subvenţii 5.670,2 c) subvenţii 5.725,3
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Nr.
crt. Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii

d) prime acordate producătorilor
    agricoli 476,3

d) prime acordate producătorilor
    agricoli 476,3

e) transferuri 35.151,1 e) transferuri 35.373,9
f) dobânzi aferente datoriei
    publice şi alte cheltuieli 45.646,0

f) dobânzi aferente datoriei
    publice şi alte cheltuieli 45.491,1

g) rezerve 607,2 g) rezerve 607,2
2. Cheltuieli de capital 4.420,4 2. Cheltuieli de capital 4.212,7
3. Împrumuturi acordate 301,8 3. Împrumuturi acordate 301,8
4. Rambursări de credite, plăţi de
    dobânzi şi comisioane la credite 8.902,1

4. Rambursări de credite, plăţi de
    dobânzi şi comisioane la credite 8.902,1

    din acestea:     din acestea:
a) rambursări de credite externe 6.240,1 a) rambursări de credite externe 6.240,1
b) plăţi de dobânzi şi comisioane
    la credite externe 2.662,0

b) plăţi de dobânzi şi comisioane
    la credite externe 2.662,0

Autori: Comisiile de buget, finanţe, bănci
ale Senatului şi Camerei Deputaţilor.

8. Art.12. - (3) În limita cheltuielilor de personal
şi a numărului maxim de posturi ordonatorii de
credite vor aproba, până la data de 1 august 2000,
statele de funcţii, numai cu avizul Ministerului
Muncii şi Protecţiei Sociale. Un exemplar din
statele de funcţii ale ordonatorilor principali de
credite şi statele de personal centralizate, pentru
instituţiile din subordinea acestora, se vor depune
la Ministerul Finanţelor până la data de 15 august
2000.

Se propune modificarea art.12 alin.(3), astfel:
“Art.12. - (3) În limita cheltuielilor de

personal şi a numărului maxim de posturi
ordonatorii de credite vor aproba, până la data de
1 august 2000, statele de funcţii, numai cu avizul
Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. Un
exemplar din statele de funcţii ale ordonatorilor
principali de credite şi statele de personal
centralizate, pentru instituţiile din subordinea
acestora, se vor depune la Ministerul Finanţelor
până la data de 15 august 2000. Aceste prevederi
nu se aplică în cazul ordonatorilor de credite de la
Camera Deputaţilor şi Senat”.

Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi
bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor.

Potrivit dispoziţiilor legale statele de funcţii
la Parlament se aprobă de Camera Deputaţilor şi
Senat.

9. Art.12, alin.(4) şi (5) noi Se propune introducerea la art.12 a două Se propune acceptarea amendamentului,
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Nr.
crt. Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii

alineate noi, alin.(4) şi alin.(5), cu următorul
cuprins:

“Art.12. – (4) Începând cu luna în care se
publică prezenta lege în Monitorul Oficial al
României, valoarea de referinţă universală care se
utilizează în vederea determinării valorii de
referinţă sectoriale şi, respectiv, a salariilor de
bază pentru personalul prevăzut în anexele II/1,
II/2 şi III la Legea nr.154/1998 privind sistemul
de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar
şi a indemnizaţiilor pentru persoanele care ocupă
funcţii de demnitate publică, se stabileşte la
1.840.000 lei, iar indicatorul de prioritate
intersectorială din anexa I, nr.crt.1, 2 şi 3 se
stabileşte la 0,72.

(5) Valoarea de referinţă universală prevăzută
la alin.(4) se utilizează numai la stabilirea
drepturilor salariale pentru personalul care ocupă
funcţiile prevăzute în anexele menţionate”.

Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi
bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor.

întrucât din anul 1998 salariile pentru funcţiile
de demnitate publică alese, funcţiile de
demnitate publică numite şi funcţiile asimilate
cu funcţiile de demnitate publică, au rămas
nemodificate.

10. Art.16. - (1) Cheltuielile pentru autorităţile
publice, ce se finanţează de la bugetul de stat pe
anul 2000, se stabilesc în sumă de 7.161,7
miliarde lei, din care: 4.221,9 miliarde lei
reprezintă cheltuieli de personal, 1.614,1 miliarde
lei cheltuieli materiale şi servicii, 30,2 miliarde
lei alocaţii de la buget pentru instituţii publice,
359,8 miliarde lei transferuri, 578,0 miliarde lei
cheltuieli de capital, 357,7 miliarde lei rambursări
de credite şi plăţi de dobânzi şi comisioane
aferente acestora.

Se propune modificarea art.16 alin.(1), astfel:
“Art.16. - (1) Cheltuielile pentru autorităţile

publice, ce se finanţează de la bugetul de stat pe
anul 2000, se stabilesc în sumă de 7.296,1
miliarde lei, din care: 4.338,3 miliarde lei
reprezintă cheltuieli de personal, 1.635,4 miliarde
lei cheltuieli materiale şi servicii, 27,3 miliarde
lei alocaţii de la buget pentru instituţii publice,
359,8 miliarde lei transferuri, 577,6 miliarde lei
cheltuieli de capital, 357,7 miliarde lei rambursări
de credite şi plăţi de dobânzi şi comisioane
aferente acestora.”

Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi

Ca urmare a amendamentelor formulate la
textul legii şi la anexe.
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Nr.
crt. Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii

bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor.
11. Art.16. - (2) Cheltuielile pentru autorităţile

publice sunt în sumă de 471,6 miliarde lei pentru
Camera Deputaţilor, 210,5 miliarde lei pentru
Senat, 63,7 miliarde lei pentru Preşedinţia
României, 27,3 miliarde lei pentru Curtea
Constituţională, 219,5 miliarde lei pentru Curtea
de Conturi, 2.481,4 miliarde lei pentru autoritatea
judecătorească, 14,7 miliarde lei pentru Consiliul
Legislativ, 9,5 miliarde lei pentru Avocatul
Poporului, 5,0 miliarde lei pentru Consiliul
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii,
11,0 miliarde lei pentru Consiliul Concurenţei,
3.647,5 miliarde lei pentru autoritatea publică
centrală, din care: 177,5 miliarde lei pentru
Secretariatul General al Guvernului şi 3.530,0
miliarde lei pentru ministere şi celelalte autorităţi
ale administraţiei publice centrale de specialitate.

Se propune modificarea art.16 alin.(2), astfel:
“Art.16. - (2) Cheltuielile pentru autorităţile

publice sunt în sumă de 529,9 miliarde lei pentru
Camera Deputaţilor, 253,7 miliarde lei pentru
Senat, 63,7 miliarde lei pentru Preşedinţia
României, 27,3 miliarde lei pentru Curtea
Constituţională, 219,5 miliarde lei pentru Curtea
de Conturi, 2.491,4 miliarde lei pentru autoritatea
judecătorească, 14,7 miliarde lei pentru Consiliul
Legislativ, 9,5 miliarde lei pentru Avocatul
Poporului, 45,0 miliarde lei pentru Consiliul
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii,
11,0 miliarde lei pentru Consiliul Concurenţei,
3.630,4 miliarde lei pentru autoritatea publică
centrală, din care: 282,4 miliarde lei pentru
Secretariatul General al Guvernului şi 3.347,6
miliarde lei pentru ministere şi celelalte autorităţi
ale administraţiei publice centrale de
specialitate.”

Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi
bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor.

Ca urmare a amendamentelor formulate la
textul legii şi la anexe.

12. Art.16 alin.nou Se propune introducerea la art.16 a unui
alineat nou, alin.(10), cu următorul cuprins:

“Art.16. – (10) Veniturile realizate de Camera
Deputaţilor vor fi reţinute integral de către
aceasta pentru acoperirea unor cheltuieli curente
şi de capital aferente acţiunilor şi activităţilor
extrabugetare organizate cu aprobarea Biroului
permanent. Administrarea, contabilizarea şi
raportarea veniturilor şi a cheltuielilor respective
se vor realiza în regim extrabugetar, iar
disponibilităţile de la sfârşitul anului se vor
reporta în anul următor, pentru a fi cheltuite cu

În vederea punerii de acord cu Hotărâre
Camerei Deputaţilor nr.15/2000.
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Nr.
crt. Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii

aceleaşi destinaţii. Aceste venituri nu sunt supuse
regimului impozitelor şi taxelor. Achiziţiile de
bunuri destinate desfacerii în unităţile de
alimentaţie ale Camerei Deputaţilor, realizate din
venituri extrabugetare, nu sunt supuse regimului
achiziţiilor publice de bunuri şi servicii. Biroul
permanent al Camerei Deputaţilor poate aproba
utilizarea încasărilor în lei sau în valută şi pentru
alte destinaţii, în condiţiile legii”.

Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi
bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor.

13. Art.17. - (1) Cheltuielile pentru apărare,
ordine publică şi siguranţă naţională, ce se
finanţează de la bugetul de stat pe anul 2000, se
stabilesc în sumă de 22.954,9 miliarde lei, din
care: 11.564,6 miliarde lei reprezintă cheltuieli de
personal, 4.212,1 miliarde lei cheltuieli materiale
şi servicii, 1.219,2 miliarde lei alocaţii de la buget
pentru instituţii publice, 879,1 miliarde lei
transferuri, 844,7 miliarde lei cheltuieli de capital,
4.235,2 miliarde lei rambursări de credite şi plăţi
de dobânzi şi comisioane aferente acestora.

Se propune modificarea art.17 alin.(1), astfel:
“Art.17. - (1) Cheltuielile pentru apărare,

ordine publică şi siguranţă naţională, ce se
finanţează de la bugetul de stat pe anul 2000, se
stabilesc în sumă de 22.964,9 miliarde lei, din
care: 11.574,6 miliarde lei reprezintă cheltuieli de
personal, 4.489,3 miliarde lei cheltuieli materiale
şi servicii, 1.219,2 miliarde lei alocaţii de la buget
pentru instituţii publice, 809,1 miliarde lei
transferuri, 637,5 miliarde lei cheltuieli de capital,
4.235,2 miliarde lei rambursări de credite şi plăţi
de dobânzi şi comisioane aferente acestora.”

Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi
bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor.

Ca urmare a amendamentelor formulate la
textul legii şi la anexe.

14. Art.17. - (3) Cheltuielile pentru ordine
publică şi siguranţă naţională sunt în sumă de
11.276,3 miliarde lei.

Se propune modificarea art.17 alin.(3), astfel:
“Art.17. - (3) Cheltuielile pentru ordine

publică şi siguranţă naţională sunt în sumă de
11.286,3 miliarde lei.”

Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi
bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor.

Ca urmare a amendamentelor formulate la
textul legii şi la anexe.

15. Art.18. - (1) Cheltuielile social-culturale, ce
se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2000,
se stabilesc în sumă de 36.281,9 miliarde lei, din

Se propune modificarea art.18 alin.(1), astfel:
Art.18. - (1) Cheltuielile social-culturale, ce

se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2000,

Ca urmare a amendamentelor formulate la
textul legii şi la anexe.
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Nr.
crt. Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii

care: 15.364,6 miliarde lei reprezintă cheltuieli de
personal, 2.267,3 miliarde lei cheltuieli materiale
şi servicii, 1.383,4 miliarde lei alocaţii de la buget
pentru instituţii publice, 15.324,8 miliarde lei
transferuri, 704,1 miliarde lei cheltuieli de capital,
1.237,7 miliarde lei rambursări de credite şi plăţi
de dobânzi şi comisioane aferente acestora.

se stabilesc în sumă de 36.564,7 miliarde lei, din
care: 15.356,6 miliarde lei reprezintă cheltuieli de
personal, 2.207,3 miliarde lei cheltuieli materiale
şi servicii, 1.441,4 miliarde lei alocaţii de la buget
pentru instituţii publice, 15.617,6 miliarde lei
transferuri, 704,1 miliarde lei cheltuieli de capital,
1.237,7 miliarde lei rambursări de credite şi plăţi
de dobânzi şi comisioane aferente acestora.

Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi
bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor.

16. Art.18. - (2) Cheltuielile social-culturale pe
capitole de cheltuieli sunt în sumă de 19.793,3
miliarde lei pentru învăţământ, 3.802,7 miliarde
lei pentru sănătate, 2.483,8 miliarde lei pentru
cultură, religie şi acţiuni privind activitatea
sportivă şi de tineret şi 10.202,1 miliarde lei
pentru asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare
şi indemnizaţii.

Se propune modificarea art.18 alin.(2), astfel:
Art.18. - (2) Cheltuielile social-culturale pe

capitole de cheltuieli sunt în sumă de 19.783,3
miliarde lei pentru învăţământ, 3.802,7 miliarde
lei pentru sănătate, 2.489,9 miliarde lei pentru
cultură, religie şi acţiuni privind activitatea
sportivă şi de tineret şi 10.488,9 miliarde lei
pentru asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare
şi indemnizaţii.

Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi
bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor.

Ca urmare a amendamentelor formulate la
textul legii şi la anexe.

17. Art.18 alin.nou Se propune introducerea la art.18 a unui
alineat nou, alin.(8), cu următorul cuprins:

“Art.18 – alin.(8) Pentru asigurarea resurselor
financiare necesare protecţiei copilului, se
autorizează Ministerul Finanţelor să redistribuie
din creditele bugetare prevăzute cu această
destinaţie în bugetul Agenţiei Naţionale pentru
Protecţia Drepturilor Copilului pe anul 2000,
sume în bugetele ordonatorilor principali de
credite, semnatari ai Acordului privind
împrumutul nerambursabil acordat României de
Guvernul Statelor Unite ale Americii”.

Autor: domnul deputat Sorin Pantiş.

Se propune acceptarea amendamentului,
având în vedere Acordul privind împrumutul
nerambursabil acordat României de Guvernul
S.U.A., pentru sprijinirea programului de
asistenţă socială pentru copii, în valoare de 14,0
milioane dolari, respectiv 286,7 miliarde lei,
incluse în bugetul Agenţiei Naţionale pentru
Protecţia Drepturilor Copilului. Din sumele
respective potrivit Acordului urmează să
beneficieze şi copiii ale căror drepturi sunt
finanţate prin Ministerul Sănătăţii şi
Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu
Handicap.
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18. Art.20. - (1) Cheltuielile pentru servicii şi
dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, ce se
finanţează de la bugetul de stat pe anul 2000, se
stabilesc în sumă de 3.108,4 miliarde lei, din care:
109,7 miliarde lei reprezintă cheltuieli de
personal, 30,7 miliarde lei cheltuieli materiale şi
servicii, 2.113,3 miliarde lei transferuri, 600,3
miliarde lei cheltuieli de capital şi 254,4 miliarde
lei rambursări de credite şi plăţi de dobânzi şi
comisioane aferente acestora.

Se propune modificarea art.20 alin.(1), astfel:
Art.20. - (1) Cheltuielile pentru servicii şi

dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, ce se
finanţează de la bugetul de stat pe anul 2000, se
stabilesc în sumă de 3.122,8 miliarde lei, din care:
124,1 miliarde lei reprezintă cheltuieli de
personal, 30,7 miliarde lei cheltuieli materiale şi
servicii, 2.113,3 miliarde lei transferuri, 600,3
miliarde lei cheltuieli de capital şi 254,4 miliarde
lei rambursări de credite şi plăţi de dobânzi şi
comisioane aferente acestora.

Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi
bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor.

Ca urmare a amendamentelor formulate la
textul legii şi la anexe.

19. Art.20. - (2) Cheltuielile pentru servicii şi
dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, pe
capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 2.439,8
miliarde lei pentru servicii şi dezvoltare publică şi
locuinţe şi 668,6 miliarde lei pentru mediu şi ape.

Se propune modificarea art.20 alin.(2), astfel:
Art.20. - (2) Cheltuielile pentru servicii şi

dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, pe
capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 2.439,8
miliarde lei pentru servicii şi dezvoltare publică şi
locuinţe şi 683,0 miliarde lei pentru mediu şi ape.

Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi
bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor.

Ca urmare a amendamentelor formulate la
textul legii şi la anexe.

20. Art.21. – alin.(7) nou Se propune introducerea la art.21 a unui
alineat nou, alin.(7), cu următorul cuprins:

“Art.21. – (7) Sumele reţinute cu titlu de
penalizări de 2% pentru nerealizarea parametrilor
garantaţi şi de 5% reprezentând garanţie de bună
execuţie pentru blocul energetic nr.1 de la
Centrala termoelectrică Pucheng – Republica
Populară Chineză se restituie de la bugetul de stat
pe anul 2000 potrivit Legii nr.20/2000, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I din 28
martie 2000”.

Autor: domnul senator Marin Stelian.

Pentru punerea de acord a prevederilor
Legii nr.20/2000 cu bugetul de stat pe anul
2000.
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21. Art.26. - (1) Cheltuielile pentru dobânzile
aferente datoriei publice se stabilesc în sumă de
45.646,0 miliarde lei, din care: 28.736,1 miliarde
lei reprezintă dobânzi aferente datoriei publice
interne, 3.190,0 miliarde lei dobânzi aferente
datoriei publice externe care, potrivit
reglementărilor legale, se plătesc de la bugetul de
stat, 6.150,4 miliarde lei cheltuieli ocazionate de
emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul
garanţiilor acordate de stat în condiţiile legii,
3.226,0 miliarde lei diferenţe de curs aferente
datoriei publice externe, în care sunt incluse şi
diferenţele de curs nefavorabile aferente
rambursării ratelor scadente la împrumuturile
externe contractate pentru susţinerea balanţei de
plăţi şi pentru ajustare structurală şi 4.343,5
miliarde lei diferenţe de curs aferente datoriei
publice interne.

Se propune diminuarea dobânzilor aferente
datoriei publice interne cu suma de 154,9 miliarde
lei.

Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi
bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor.

Ca urmare a amendamentelor admise la
anexe.

22. Art.26. – alin.(7) nou Se propune introducerea la art.26 a unui
alineat nou, alin.(7), cu următorul cuprins:

“Art.26. – alin.(7) Veniturile încasate de
ministerele de resort şi Fondul Proprietăţii de Stat
din vânzarea acţiunilor statului emise de
societăţile comerciale şi din dividendele cuvenite
statului, precum şi cele încasate de Agenţia de
Valorificare a Activelor Bancare din valorificarea
activelor bancare neperformante, rămase după
deducerea cheltuielilor prevăzute în bugetele
acestor instituţii şi efectuate în conformitate cu
prevederile legale în vigoare, se utilizează pentru
răscumpărarea titlurilor de stat, în vederea
diminuării datoriei publice interne”.

Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi
bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor.

Pentru precizarea destinaţiei sumelor
respective.
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23. Art.29. - (1) Dividendele nete realizate în
anul 1999, conform legii, de societăţile şi
companiile naţionale şi de celelalte societăţi
comerciale la care interesele capitalului de stat
sunt reprezentate de alte instituţii decât Fondul
Proprietăţii de Stat, se vor face venit la bugetul de
stat sau la bugetele locale, după caz.

Se propune reformularea art.29 alin.(1),
astfel:

“Art.29. - (1) Dividendele nete realizate în
anul 1999, conform legii, de societăţile şi
companiile naţionale şi de celelalte societăţi
comerciale la care drepturile şi obligaţiile
decurgând din calitatea de acţionar al statului
român se exercită de către alte instituţii publice
implicate în procesul de privatizare decât Fondul
Proprietăţii de Stat, se vor face venit la bugetul de
stat sau la bugetele locale, după caz.”

Autor: domnul deputat Petre Naidin.

Se propune acceptarea amendamentului,
având în vedere corelarea cu prevederile art.43

alin.(1) şi (2), pct.A din Legea nr.99/1999
privind unele măsuri pentru accelerarea
reformei economice, Titlul I “Modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea
societăţilor comerciale”.

24. Art.31. – alin.(8) nou Se propune introducerea la art.31 a unui
alineat nou, alin.(8), cu următorul cuprins:

“Art.31. – (8) Din impozitul pe salarii datorat
bugetului de stat unitatea plătitoare virează, o cotă
de 40% la bugetul de stat, 10% la bugetul
unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază
se desfăşoară activitatea şi 10% la bugetul
judeţului respectiv. Pentru municipiul Bucureşti
cota este de 60% şi se repartizează de către
Consiliul General al Municipiului Bucureşti pe
bugetele fiecărui sector, respectiv pe bugetul
municipiului Bucureşti”.

Autor: domnul deputat Nicolae Grigoraş.

Pentru asigurarea echilibrării bugetelor
locale. Cotele sunt stabilite conform Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.216/1999.

25. Art.34. - Regiile autonome de interes local
care în anul 2000 se transformă, în condiţiile
legii, în societăţi comerciale vor plăti la bugetele
locale impozit pe profit şi vărsăminte din profitul
net aferent perioadei în care au funcţionat ca regii
autonome şi impozit pe profit aferent perioadei în
care funcţionează ca societăţi comerciale de
interes local.

Se propune eliminarea sintagmei “de interes
local” după “societăţi comerciale”, la finalul
articolului.

Autori: Comisia juridică, de numiri,
disciplină, imunităţi şi validări a Senatului şi
Comisia juridică de disciplină şi imunităţi a
Camerei Deputaţilor.

Nu se justifică menţinerea sintagmei “de
interes local”.

26. Art.35. - (2) În termen de 60 de zile de la Se propune modificarea art.35 alin.(2), astfel: Pentru o mai bună redactare a textului.
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intrarea în vigoare a prezentei legii, unităţile
administrativ-teritoriale care au beneficiat de
sume defalcate din impozitul pe salarii pentru
finanţarea cheltuielilor din bugetele locale peste
nivelul sumelor defalcate din impozitul pe venit
repartizate, în condiţiile prevederilor art.30
alin.(1) din prezenta lege, vor restitui sumele
respective la bugetul de stat.

“Art.35. - (2) În termen de 60 de zile de la
intrarea în vigoare a prezentei legi, unităţile
administrativ-teritoriale care au beneficiat de
sume defalcate din impozitul pe salarii pentru
finanţarea cheltuielilor din bugetele locale peste
nivelul sumelor defalcate din impozitul pe venit
repartizate, în condiţiile prevederilor art.31
alin.(1) din prezenta lege, vor restitui sumele
respective la bugetul de stat.”

Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi
bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor.

27. Art.57. - (2) Asigurarea resurselor necesare
dotării cu bunuri specifice trezoreriei şi
urgentarea lucrărilor la clădirile în care se află
spaţii destinate activităţii trezoreriei statului,
inclusiv a celorlalte activităţi, se efectuează şi din
bugetul de venituri şi cheltuieli al trezoreriei
statului în limita prevederilor cheltuielilor de
capital.

Se propune reformularea art.57 alin.(2),
astfel:

“Art.57. - (2) Asigurarea resurselor necesare
dotării cu bunuri specifice trezoreriei şi
urgentarea lucrărilor la clădirile în care se află
spaţii destinate activităţii trezoreriei statului şi
spaţii destinate altor activităţi ale Ministerului
Finanţelor se efectuează şi din bugetul de venituri
şi cheltuieli al trezoreriei statului în limita
prevederilor cheltuielilor de capital.”

Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi
bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor.

Pentru o mai bună redactare a textului.

28. Art.64. - (1) Sunt deductibile la calculul
profitului impozabil cheltuielile corespunzătoare
tichetelor de masă repartizate de către unităţile
emitente, autorizate potrivit Legii privind
acordarea tichetelor de masă nr.142/1998 şi
acordate de către angajatori, în limita valorii
nominale prevăzute de lege, unui număr maxim
de 300.000 salariaţi în semestrul I, 400.000
salariaţi în trimestrul III şi 500.000 în trimestrul
IV. În anul 2000 nu se vor elibera tichete de masă
salariaţilor din cadrul instituţiilor publice.

Se propune reformularea părţii finale a art.64
alin.(1), astfel:

“Art.64. - (1) Sunt deductibile la calculul
profitului impozabil cheltuielile corespunzătoare
tichetelor de masă repartizate de către unităţile
emitente, autorizate potrivit Legii privind
acordarea tichetelor de masă nr.142/1998 şi
acordate de către angajatori, în limita valorii
nominale prevăzute de lege, unui număr maxim
de 300.000 salariaţi în semestrul I, 400.000
salariaţi în trimestrul III şi 500.000 în trimestrul

Pentru precizarea condiţiilor în care se pot
acorda tichete de masă salariaţilor din instituţiile
publice.
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IV. Pentru instituţiile publice eliberarea tichetelor
de masă salariaţilor se va face în limita creditelor
bugetare aprobate cu această destinaţie.”

Autori: domnul senator Marin Stelian şi
domnul deputat Sorin Pantiş.

29. Art.65. - (5) Se aprobă acumularea de către
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat a
unei cantităţi de apă grea în valoare de maximum
1.500,0 miliarde lei ca stoc de rezervă de stat,
prin compensare cu obligaţiile datorate de Regia
Autonomă pentru Activităţi Nucleare către
furnizorii de bunuri şi servicii.

Se propune completarea art.65 alin.(5), în
final, cu sintagma “şi ale acestora către bugetul de
stat”.

Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi
bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor.

Pentru precizarea circuitului necesar
stingerii creanţelor bugetare.

30. Art.65. – (51) nou Se propune introducerea la art.65 a unui
alineat nou, alin.(51), cu următorul cuprins:

“Art.65. – (51) Până la 31 decembrie 2000
contravaloarea în lei a garanţiilor reţinute în cotă
de 10% din valoarea utilajelor livrate la
Combinatul minier de îmbogăţire a minereurilor
acide cu conţinut de fier de la Krivoi-Rog-
Ucraina, va fi compensată cu obligaţiile de plată
neachitate către bugetul de stat, în conformitate
cu Legea nr.193/1998. Realitatea garanţiilor va fi
certificată de Ministerul Industriei şi Comerţului”.

Autor: domnul senator Paul Păcuraru şi
domnii deputaţi Teodor Morariu şi Petre Partal.

În vederea punerii în aplicare a prevederilor
Legii nr.193/1998.

31. Anexa nr.1 – Bugetul de stat pe anul 2000 –
Sinteză -

Se modifică sumele, corespunzător
amendamentelor făcute în textul legii şi la anexa
nr.3.

Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi
bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor.

Ca o consecinţă a amendamentelor admise
la textul legii şi la anexa nr.3.

32. Anexa nr.2 – Sinteza cheltuielilor bugetului
de stat pe anul 2000 (detalierea pe articole de
cheltuieli)

Se modifică sumele, corespunzător
amendamentelor făcute în textul legii şi la anexa
nr.3.

Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi

Ca o consecinţă a amendamentelor admise
la textul legii şi la anexa nr.3.
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bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor.
33. Anexa nr.3/02 – Senatul României Se propune suplimentarea bugetului Senatului

României cu suma de 43,3 miliarde lei cu
modificarea corespunzătoare a anexei nr.3/02.

Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi
bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor

Pentru punerea de acord cu Hotărârea
Senatului.

34. Anexa nr.3/03 – Camera Deputaţilor Se propune suplimentarea bugetului Camerei
Deputaţilor cu suma de 58,2 miliarde lei cu
modificarea corespunzătoare a anexei nr.3/03.

Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi
bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor

Pentru punerea de acord cu Hotărârea
Camerei Deputaţilor.

35. Anexa nr.3/04 – Curtea Supremă de Justiţie Se propune majorarea bugetului Curţii
Supreme de Justiţie, astfel:

- cheltuieli materiale şi servicii +8,0 miliarde
lei;

- cheltuieli de capital +2,0 miliarde lei.
Autor: domnul senator Mircea Ionescu

Quintus.

Pentru amenajarea şi dotarea noului sediu al
Curţii Supreme de Justiţie.

36. Anexa nr.3/10 – Consiliul Naţional pentru
Studierea Arhivelor Securităţii

Se propune suplimentarea bugetului
Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor
Securităţii cu 40,0 miliarde lei de la 5,0 miliarde
lei la 45,0 miliarde lei.

Autori: Comisiile pentru apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională ale Senatului şi
Camerei Deputaţilor şi domnii deputaţi Mihai
Grigoriu, Teodor Morariu şi Mihai Nică.

Asigurarea fondurilor necesare desfăşurării
activităţii acestei instituţii.

37. Anexa nr.3/11 – Secretariatul General al
Guvernului

Se propune reformularea textului de la titlul
“Transferuri”, art.40,  alin.(32) astfel:

“Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât
cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat
potrivit legii”.

Autor: Comisiile pentru buget, finanţe şi
bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor.

Pentru o corectă redactare şi punerea de
acord cu textul din anexa respectivă privind
destinaţia sumelor.
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38. Anexa nr.3/11 – Secretariatul General al
Guvernului

Se propune introducerea la cap.59.1 “Cultură,
religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de
tineret”, titlul “Transferuri” a unui text nou, cu
următorul cuprins:

“a) Departamentul pentru Protecţia
Minorităţilor Naţionale în vederea sprijinirii
activităţilor desfăşurate de organizaţiile
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale,
altele decât cele care primesc subvenţii de la
bugetul de stat în baza dispoziţiilor Legii
nr.27/1996 a partidelor politice, prin acoperirea
parţială a următoarelor cheltuieli: cheltuieli
materiale pentru funcţionarea sediilor şi sediilor
filialelor, precum şi pentru lucrările de întreţinere
şi reparaţii ale acestora, cheltuieli de personal,
cheltuieli pentru presă, carte, publicaţii, cheltuieli
privind organizarea de activităţi culturale,
ştiinţifice, simpozioane şi alte asemenea
manifestări, organizate în ţară şi străinătate,
cheltuieli pentru investiţii în bunuri mobile şi
imobile necesare activităţii organizaţiilor;

b) Departamentul pentru Protecţia
Minorităţilor Naţionale în vederea finanţării unor
acţiuni comune realizate de organizaţiile ce
aparţin minorităţilor naţionale sau iniţiate de către
acesta, pe bază de programe şi proiecte;

c) Departamentul pentru Protecţia
Minorităţilor Naţionale în vederea finanţării unor
programe şi proiecte în cadrul “Campaniei
europene pentru combaterea rasismului,
xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei.”

- nominalizarea departamentelor care
desfăşoară acţiuni prevăzute în anexa la bugetul
Secretariatului General al Guvernului.

Pentru nominalizarea departamentelor din
cadrul Secretariatului General al Guvernului
care desfăşoară acţiunile menţionate în anexă la
bugetul Secretariatului General al Guvernului,
precum şi pentru precizarea naturilor de
cheltuieli efectuate la lit.a).
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Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi
bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor şi
domnul senator Csapó I. József.

39. Anexa 3/11 – Secretariatul General al
Guvernului

Se propune majorarea cu 5,0 miliarde lei
pentru sprijinirea activităţilor desfăşurate de
organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii
de la bugetul de stat potrivit legii şi cu 1,0
miliarde lei pentru finanţarea unor acţiuni comune
realizate de organizaţiile ce aparţin minorităţilor
naţionale.

Autor: Comisiile pentru buget, finanţe şi
bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor.

Pentru asigurarea desfăşurării în condiţii
mai bune a activităţilor respective.

40. Anexa nr.3/12 – Ministerul Finanţelor Se propune redistribuirea sumelor cuprinse în
bugetul Ministerului Finanţelor, astfel:

- cheltuieli de personal +3.550.000 mii lei;
- cheltuieli materiale şi servicii +688.000 mii

lei;
- subvenţii –4.638.000 mii lei;
- cheltuieli de capital +400.000 mii lei.
În mod corespunzător numărul de personal

din anexa nr.3/12 se majorează cu 40 de posturi şi
se elimină anexa nr.3/12 “Veniturile, alocaţiile şi
cheltuielile instituţiilor publice”.

Autor: domnul deputat Nicolae Popa.

Pentru punerea de acord a bugetului
Ministerului Finanţelor cu organizarea acestuia.

41. Anexa nr.3/13 – Ministerul Afacerilor
Externe

Se propune la cap.71.01 “Cercetare
ştiinţifică” să se înscrie corect denumirea
instituţiei, respectiv “Institutul Român de Drept
Internaţional, Studii şi Relaţii Internaţionale” în
loc de “Institutul Român de Studii
Internaţionale”.

Autori: Comisiile pentru politică externă ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor.

Se propune acceptarea amendamentului în
temeiul Hotărârii Guvernului nr.41/2000 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului
Afacerilor Externe.

42. Anexa nr.3/14 – Ministerul Muncii şi Se propune redistribuirea cu suma de Pentru organizarea şi funcţionarea
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Protecţiei Sociale 1.000.000 mii lei de la alin.(43) “Ajutor anual
pentru veteranii de război” la poziţia nou
introdusă alin.(88) în cadrul aceluiaşi capitol
“Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi
indemnizaţii”, titlul “Transferuri”, intitulat
“Transferuri către Consiliul Naţional al
Persoanelor Vârstnice”.

Autor: doamna deputat Smaranda Dobrescu.

Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice.

43. Anexa nr.3/15 – Ministerul Justiţiei Se propun următoarele:
- la cap.51.01 “Autorităţi publice” diminuarea

cu suma de 1.727.650 mii lei la Titlul II
“Cheltuieli materiale şi servicii”, art.28 “Reparaţii
capitale” şi suplimentarea cu aceeaşi sumă a
art.34 “Subvenţii pentru Institutul Naţional de
Expertize Criminalistice”;

- eliminarea din anexa nr.3/15 a fişelor
întocmite pe fiecare obiectiv (formularele 45.1)
de la cap.63.01 “Servicii şi dezvoltare publică şi
locuinţe”, în conformitate cu prevederile textului
Notei din subsolul Listei-sinteză a cheltuielilor de
investiţii (formular 45).

Autori: Valeriu Stoica şi Dan Constantinescu.

Se propune acceptarea amendamentului,
întrucât presupune redistribuire în cadrul
aceluiaşi capitol bugetar.

Se propune acceptarea amendamentului,
întrucât în Nota de la Lista-sinteză a
cheltuielilor de investiţii, se precizează că:
“Detalierea listei sinteză pe obiective de
investiţii la cap.55.01 “Ordine publică şi
siguranţă naţională” şi cap.63.01 “Servicii şi
dezvoltare publică şi locuinţe” se face de către
ordonatorul principal de credite.

44. Anexa nr.3/15 – Ministerul Justiţiei Se propune introducerea unei note în subsolul
anexei privind veniturile şi încasările în regim
extrabugetar potrivit art.8 din Ordonanţa
Guvernului nr.32/1995 privind timbrul judiciar,
cu modificările ulterioare, Legii nr.26/1990
privind registrul comerţului, republicată,
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.179/1999
privind modificarea şi completarea Legii
nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească şi
Ordonanţa Guvernului nr.2/2000 privind
organizarea activităţii de expertiză tehnică şi

Pentru precizarea destinaţiei veniturilor din
taxele respective, încasate de Ministerul Justiţiei
potrivit legii.
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extrajudiciară, cu următorul cuprins:
“Notă: Veniturile din taxele pentru înscrierea

la concursuri şi examene se vor utiliza pentru
închirierea sălilor de examen, plata persoanelor
care au atribuţii în organizarea şi coordonarea
activităţilor legate de examene şi verificarea
lucrărilor, cheltuieli de protocol, cheltuieli
materiale, inclusiv achiziţionarea tehnicii de
calcul. Sumele rămase necheltuite în anul 2000
vor fi reportate în anul următor cu aceeaşi
destinaţie.

Stabilirea destinaţiei pentru aceste cheltuieli
se va face prin ordin al ministrului”.

Autor: Comisiile pentru buget, finanţe şi
bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor.

45. Anexa nr.3/16 – Ministerul Sănătăţii Se propune redistribuirea prin suplimentarea
bugetului Ministerului Sănătăţii cu suma de
2.000.000 mii lei la titlul 13, alin.01 “Deplasări,
detaşări, transferări în ţară”, cu diminuarea cu
aceeaşi sumă a titlului 35, alin.01 “Alocaţii de la
buget pentru instituţii publice”.

Autori: Comisia pentru sănătate, ecologie şi
sport a Senatului şi Comisia pentru sănătate şi
familie a Camerei Deputaţilor.

Pentru desfăşurarea în condiţii normale a
activităţii instituţiei respective.

46. Anexa nr.3/17 – Ministerul Educaţiei
Naţionale

Se propune redistribuirea sumei de 10,0
miliarde lei la anexa nr.3/17 “Veniturile, alocaţii
şi cheltuielile instituţiilor publice” în cadrul
cap.57.01 “Învăţământ”, titlul “Subvenţii” de la
Agenţia Naţională a Taberelor şi Turismului
Şcolar la Oficiul pentru administrarea şi operare a
infrastructurii de comunicaţii de date
“ROEDUNET”.

Autor: Comisiile pentru buget, finanţe şi
bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor.

Pentru desfăşurarea în condiţii normale a
Oficiului pentru administrarea şi operare a
infrastructurii de comunicaţii de date
“ROEDUNET”.
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47. Anexa nr.3/18  - Ministerul Culturii Se propune modificarea anexei nr.3/18, astfel:
- diminuarea cu suma de 60,0 miliarde lei  a

cheltuielilor materiale şi servicii şi majorarea cu
aceeaşi sumă a titlului “Subvenţii” pentru
finanţarea programelor de restaurări şi cercetări
arheologice pentru instituţiile din subordine
finanţate din venituri extrabugetare şi subvenţii;

- redistribuiri în structura intrărilor de credite
externe ca urmare a schimbării priorităţilor în
cadrul proiectului “Patrimoniul Cultural” – Banca
Mondială.

De asemenea, se propune modificarea sumei
prevăzute la lit.D, pct.61 din anexa nr.3/18 – Fişa
– Alte cheltuieli de investiţii, corespunzător
modificării cheltuielilor de capital.

Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi
bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor.

Se propune acceptarea amendamentului, în
vederea respectării prevederilor legale
referitoare la finanţarea din venituri
extrabugetare şi alocaţii de la buget a
instituţiilor publice, precum şi asigurarea
priorităţilor cu finanţarea proiectului
“Patrimoniul Cultural” din credite externe de la
Banca Mondială.

48. Anexa nr.3/21 – Ministerul Apelor, Pădurilor
şi Protecţiei Mediului

Se propune la anexa nr.3/21, cap.67.01
“Agricultură şi silvicultură”, titlul 38
“Transferuri” să se corecteze alineatul 89 astfel:
“Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de
păduri” în loc de “Transferuri pentru sprijinirea
proprietarilor de păduri proprietate privată”.

Corespunzător se vor corecta alineatele de la
66.00 Partea a V-a “Acţiuni economice” şi 51.01
“Cheltuieli – total”.

Autor: domnul deputat Nicolae Popa.

Pentru punerea de acord cu prevederile
Legii nr.141/1999.

49. Anexa nr.3/21 – Ministerul Apelor, Pădurilor
şi Protecţiei Mediului

Se propune la anexa nr.3/21 redistribuirea
fondurilor prin reducerea cu suma de 14.457.266
mii lei a cap.51.01 “Autorităţi publice” şi
suplimentarea cu aceeaşi sumă a cap.64.01
“Mediu şi ape”.

Autori: domnii deputaţi Radu Mânea şi Ioan
Oltean.

În vederea asigurării fondurilor necesare
cheltuielilor de personal pentru agenţiile de
mediu şi Administraţia Rezervaţiei Biosferei
Delta Dunării.



22

Nr.
crt. Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii

50. Anexa nr.3/21 – Ministerul Apelor, Pădurilor
şi Protecţiei Mediului

Se propun la anexa nr.3/21 următoarele
modificări:

- la anexa “VENITURILE ŞI
CHELTUIELILE potrivit art.17 din Legea
fondului cinegetic” se va înlocui PARTEA a IV-a
SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ,
LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE cu PARTEA a V-a
ACŢIUNI ECONOMICE.

Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi
bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor.

Se propune acceptarea amendamentului
pentru o corectă redactare a textului.

51. Anexa nr.3/25 – Ministerul Apărării
Naţionale

Se propune redistribuirea sumei de 207,2
miliarde lei în cadrul cap.54.01 “Apărare
naţională” astfel:

- cheltuieli materiale şi servicii +207,2
miliarde lei;

- cheltuieli de capital –207,2 miliarde lei.
Autor: Comisiile pentru buget, finanţe şi

bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor.

Se propune acceptarea amendamentului,
întrucât redistribuirea sumei solicitate se face
între titlurile de cheltuieli ale aceluiaşi capitol
bugetar.

52. Anexa nr.3/25 – Ministerul Apărării
Naţionale

Se propune înlocuirea anexei nr.3/25 a
veniturilor şi cheltuielilor extrabugetare reţinute
de Ministerul Apărării Naţionale cu una refăcută
potrivit art.21 din Ordonanţa Guvernului
nr.41/1999 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Apărării Naţionale şi art.2 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.95/1999 cu
privire la valorificarea bunurilor scoase din
funcţiune, aflate în administrarea Ministerului
Apărării Naţionale.

Autor: Comisiile pentru buget, finanţe şi
bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor.

Se propune acceptarea amendamentului
pentru corelare cu legislaţia existentă şi noua
evaluare a veniturilor şi cheltuielilor respective.

53. Anexa nr.3/26 – Ministerul de Interne Se propune la cap.55.01 “Ordine publică şi
siguranţă naţională”, titlul “Cheltuieli materiale şi
servicii” redistribuirea sumei de 70,0 miliarde lei
la titlul “Transferuri”, art.10 alineat 15 “Plăţi

Se propune acceptarea amendamentului,
întrucât se solicită redistribuirea cheltuielilor
între titluri de cheltuieli în cadrul aceluiaşi
capitol bugetar.
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efectuate în cadrul programului de redistribuire a
forţei de muncă” din cadrul aceluiaşi capitol.

Autori: domnul senator Oprea Andreiu şi
domnii deputaţi Teodor Morariu şi Dan
Constantinescu.

54. Anexa nr.3/27 – Serviciul Român de
Informaţii

Se propune redistribuirea sumei de 10,0
miliarde lei de la cap.57 “Învăţământ”, titlul
“Cheltuieli de personal” la cap.55 “Siguranţa
naţională” la acelaşi titlu.

Autor: Comisiile pentru buget, finanţe şi
bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor şi
domnii deputaţi Adrian Videanu şi Nicolae
Grigoraş.

Se propune acceptarea amendamentului,
întrucât se solicită redistribuirea cheltuielilor
între capitole bugetare.

55. Anexa nr.3/64 – Agenţia Naţională a
Funcţionarilor Publici

Se propune la Agenţia Naţională a
Funcţionarilor Publici reducerea sumei alocate de
la 9,6 miliarde lei la 7,0 miliarde lei.

Autori: Comisia pentru muncă, protecţie
socială şi problemele şomajului din Senat,
Comisia pentru muncă şi protecţie socială din
Camera Deputaţilor, Grupurile parlamentare
PDSR din Senat şi Camera Deputaţilor şi domnul
deputat Dumitru Buzatu.

Se propune acceptarea amendamentului,
întrucât în prezent această agenţie este în curs de
înfiinţare.

56. Anexa nr.3/65 – Ministerul Finanţelor
Acţiuni generale

Se propune diminuarea dobânzilor aferente
datoriei publice interne cu 154,9 miliarde lei.

Autor: Comisiile pentru buget, finanţe şi
bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor.

Pentru menţinerea echilibrului bugetar, ca
urmare a amendamentelor propuse de majorare
a cheltuielilor la unii ordonatori de credite.

NOTĂ: Urmare a amendamentelor de mai sus, se modifică în mod corespunzător anexele care fac parte integrantă din prezentul proiect de lege.
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Anexa nr.2 a)

AMENDAMENTE RESPINSE
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2000

Nr.
crt. Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii

1. 1
.

Art.2. – (1) Estimarea veniturilor bugetare
pentru anul 2000 a fost realizată în concordanţă
cu proiecţia indicatorilor macroeconomici.

Se propune completarea art.2 alin.(1), în
final, astfel:

“Art.2. – (1) Estimarea veniturilor bugetare
pentru anul 2000 a fost realizată în concordanţă
cu proiecţia indicatorilor macroeconomici,
realizată în luna septembrie 1999.”

Autori: Comisia pentru politică economică,
reformă şi privatizare a Camerei Deputaţilor şi
domnul deputat Cazan Leonard.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât precizarea respectivă nu este
relevantă, deoarece atât indicatorii
macroeconomici cât şi veniturile şi cheltuielile
bugetare reprezintă o estimare la un moment
dat şi anume momentul elaborării proiectului
de buget.

2. 2
.

Art.2. – (4) Bugetul de stat pe anul 2000 se
stabileşte la venituri în sumă de 111.901,6
miliarde lei, iar la cheltuieli, în sumă de
143.468,6 miliarde lei, cu un deficit de 31.567,0
miliarde lei.

La art.2 alin.(4) se propune modificarea
veniturilor în sumă de 111.901,6 miliarde lei şi a
cheltuielilor în sumă de 143.468,6 miliarde lei, în
funcţie de recalcularea T.V.A.-ului la principalele
produse alimentare, de la 19% cât a fost calculat
bugetul de stat pe anul 2000 la 11% cât a fost
iniţial.

Autor: domnul deputat ApR Nicolae Popa.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât veniturile bugetare sunt estimate pe
baza legislaţiei în vigoare, iar la cheltuieli nu
se precizează acţiunile şi ordonatorii de credite
la care să fie reduse fondurile.

3. Art.2. – (4) Bugetul de stat pe anul 2000 se
stabileşte la venituri în sumă de 111.901,6
miliarde lei, iar la cheltuieli, în sumă de
143.468,6 miliarde lei, cu un deficit de 31.567,0
miliarde lei.

La art.2 alin.(4) se propune suplimentarea
veniturilor bugetului cu 13.214,0 miliarde lei
(125.115,6 miliarde lei) şi cu aceeaşi sumă a
cheltuielilor prevăzute la art.11 (156.682,6
miliarde lei) ca efect al înlăturării subevaluării
impozitelor directe şi indirecte.

Autori: Grupurile parlamentare PDSR din
Senat şi Camera Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât solicitarea suplimentării veniturilor are
la bază un calcul estimativ global care nu ţine
seama de evoluţia în structură a indicatorilor
macroeconomici şi de specificul fiecărui venit.

Fundamentarea veniturilor s-a făcut pe
baza legislaţiei în vigoare specifică fiecărei
categorii de venit.

4. Art.2. – (4) Bugetul de stat pe anul 2000 se Se propune modificarea art.2 alin.(4), astfel: Se propune respingerea amendamentului,
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stabileşte la venituri în sumă de 111.901,6
miliarde lei, iar la cheltuieli, în sumă de
143.468,6 miliarde lei, cu un deficit de 31.567,0
miliarde lei.

“Art.2. – (4) Bugetul de stat pe anul 2000 se
stabileşte la venituri în sumă de 114.901,6
miliarde lei, iar la cheltuieli, în sumă de
146.468,6 miliarde lei, cu un deficit de 31.567,0
miliarde lei.”

În mod corespunzător se vor modifica art.7 şi
art.11.

Autor: domnul deputat Petre Naidin.

întrucât taxele vamale nu se pot majora
deoarece sunt fundamentate în strânsă corelare
cu volumul importului, cursul mediu de
schimb şi reducerea suprataxei vamale de la
4% la 2%.

5. Art.2. – (4) Bugetul de stat pe anul 2000 se
stabileşte la venituri în sumă de 111.901,6
miliarde lei, iar la cheltuieli, în sumă de
143.468,6 miliarde lei, cu un deficit de 31.567,0
miliarde lei.

La art.2 alin.(4) se propune ca veniturile
bugetului de stat să se stabilească la 112.901,6
miliarde lei (+1.000,0 miliarde lei faţă de proiect).

Autori: Grupurile parlamentare PDSR din
Senat şi Camera Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât veniturile din privatizare şi din
valorificarea activelor bancare nu    s-au
cuprins în veniturile bugetului de stat, acestea
urmând a fi utilizate pentru diminuarea
datoriei publice interne.

6. Art.2. – alin.(5) nou Se propune introducerea unui alineat nou,
alin.(5), cu următorul cuprins:

“(5) Sinteza cheltuielilor de capital efectuate
de ordonatorii principali de credite inclusiv din
fondurile speciale, defalcate pe judeţe, este
prevăzută în anexele corespunzătoare.”

Autor: domnul deputat Petre Naidin.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât în fişele de investiţii, anexe la bugetul
fiecărui ordonator principal de credite, la
fiecare obiectiv de investiţii este precizat
judeţul.

7. Art.5 nou Se propune introducerea după art.4 a unui
art.nou, art.5, cu următorul cuprins:

“Art.5 nou – (1) De la data publicării în
Monitorul Oficial al României a prezentei legi
pentru anul 2000 la calculul profitului impozabil
se aplică reducerea cu 50% a impozitului pe
profit, pentru partea din profitul impozabil care
corespunde ponderii veniturilor încasate în valută
din exportul bunurilor realizate din activitatea
proprie şi din prestări de servicii internaţionale, în
volumul total al veniturilor.

(2) De la data publicării în Monitorul Oficial
al României a prezentei legi, facilităţile fiscale

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.217/1999 a abrogat Legea nr.30/1999 care
prevedea reducerea cu 50% a impozitului pe
profit aferent activităţii de export, reducând
cota generală de impozitare de 38% la 25% şi
acordând pentru export o reducere de 80% a
impozitului. În aceste condiţii impozitarea
profitului din export s-a redus de la 19% la
5%.



26

Nr.
crt. Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii

prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.92/1997 privind stimularea investiţiilor directe,
aprobată şi modificată prin Legea nr.241/1998, se
vor aplica.”

Autori: Comisia pentru industrii şi servicii a
Camerei Deputaţilor şi domnii deputaţi PDSR
Dan Ioan Popescu şi Alexandru Stănescu.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.217/1999 a abrogat din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.92/1997 şi Legea
nr.241/1998 prevederile referitoare la
amortizarea accelerată, iar Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.215/1999 pe cele
referitoare la T.V.A. şi taxe vamale.

Influenţa nefavorabilă din aplicarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.92/1997 şi Legii nr.241/1998 asupra
veniturilor bugetului de stat se estimează la –
6.494,0 miliarde lei pentru 12 luni, situaţie
care face imposibilă încadrarea în deficitul
bugetar stabilit.

8. Art.8. – (1) Pentru anul 2000, se suspendă
aplicarea art.1 alin.(1), lit.e) din Ordonanţa
Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe
profit, astfel cum a fost completat prin Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.217/1999 privind
obligaţia la plata impozitului pe profit, a
instituţiilor publice, pentru veniturile
extrabugetare din activităţi economice desfăşurate
în condiţiile legii.

Se propune eliminarea întregului articol.
Autori: Comisia pentru politică economică,

reformă şi privatizare a Camerei Deputaţilor şi
domnul deputat Cazan Leonard.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât prin acest text s-a urmărit ca
instituţiile publice, pentru activităţi economice,
să nu plătească impozit pe profit, ci numai
soldurile anuale să fie preluate ca venituri la
bugetul de stat sau bugetele locale, după caz.

9. Art.8. – (2) Soldurile anuale rezultate din
execuţia bugetelor instituţiilor publice care
realizează venituri extrabugetare din desfăşurarea
de activităţi economice, se varsă integral la
bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz,
indiferent dacă legea prevede altfel.

Se propune modificarea art.8 alin.(2), astfel:
“Art.8. – (2) Soldurile anuale rezultate din

execuţia bugetelor instituţiilor publice care
realizează venituri extrabugetare din desfăşurarea
de activităţi economice, se varsă integral la
bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz,
indiferent dacă legea prevede altfel, cu excepţia
unităţilor şi instituţiilor de învăţământ, conform
art.170 din Legea învăţământului nr.84/1995.”

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât s-a propus modificarea finalului
textului respectiv (nr.crt.5 din anexa nr.1).
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Autori: Comisia pentru învăţământ şi
cercetare ştiinţifică a Senatului şi Comisia pentru
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor.

10. Art.8. – (2) Soldurile anuale rezultate din
execuţia bugetelor instituţiilor publice care
realizează venituri extrabugetare din desfăşurarea
de activităţi economice, se varsă integral la
bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz,
indiferent dacă legea prevede altfel.

Se propune modificarea art.8 alin.(2), astfel:
“(2) Soldurile anuale rezultate din execuţia

bugetelor instituţiilor publice care realizează
venituri extrabugetare din desfăşurarea de
activităţi economice, se reportează în anul
următor pentru a fi utilizate cu aceleaşi destinaţii
prevăzute de lege.”

Autori: domnii deputaţi Petre Naidin şi Ana
Gheorghe.

Idem nr.crt.9 din prezenta anexă.

11. Art.8. – alin.(3) nou Se propune introducerea unui alineat nou,
alin.(3), cu următorul cuprins:

“(3) De la data publicării în Monitorul Oficial
al României a prezentei legi, pentru anul 2000, nu
se aplică prevederile referitoare la impozitul pe
profit de la lit.f), h), i), j) ale art.II din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.6/2000 privind
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.217/1999.”

Autor: domnul deputat Petre Naidin.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât taxele vamale nu se pot majora
deoarece sunt fundamentate în strânsă corelare
cu volumul importului, cursul mediu de
schimb şi reducerea suprataxei vamale de la
4% la 2%.

Mărirea deficitului ar conduce la
finanţarea acestuia în condiţii inflaţioniste.

12. Art.8. – alin.(4) nou Se propune introducerea la art.8 a unui alineat
nou, alin.(4), cu următorul cuprins:

“Art.8. - (4) De la data publicării în
Monitorul Oficial al României a prezentei legi,
pentru anul 2000, se aplică prevederile art.22 şi
25 din Legea nr.133/1999 privind stimularea
întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi
dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii,
art.13, lit.a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.92/1997 privind stimularea
investiţiilor directe, aprobată şi modificată prin

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât art.22 şi 25 din Legea nr.133/1999 şi
art.13 lit.a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.92/1997 şi Legea nr.241/1998
sunt abrogate prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.215/1999 şi Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.17/2000.

Reactivarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.92/1997 şi a Legii nr.133/1999
implică o influenţă nefavorabilă asupra
veniturilor bugetului de stat, pentru un an de
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Legea nr.241/1998 şi modificată prin Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.127/1999.”

Autor: domnul deputat Petre Naidin.

aplicare în sumă de 2.120,0 miliarde lei, din
care: 534,0 miliarde lei la taxa pe valoarea
adăugată şi 1.586,0 miliarde lei la taxe vamale.

Reducerea veniturilor conduce la creşterea
deficitului bugetar cu suma de 2.120,0
miliarde lei sau reducerea corespunzătoare a
cheltuielilor.

13. Art.8 alin. nou Se propune introducerea la art.8 a unui alineat
nou, alin.(3), cu următorul cuprins:

“Art.8. – (3) La repartizarea pe unităţi
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din
impozitul pe venit şi a celor din cota de 10% la
dispoziţia consiliului judeţean, consiliile judeţene
vor aloca cu prioritate sumele necesare
echilibrării bugetelor locale ale localităţilor care
încasează venituri insuficiente din aplicarea
prevederilor art.8 alin.(3) din Legea nr.189/1998
privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, în vederea asigurării
finanţării activităţii acestora”.

Autor: domnul deputat PNL Simedru Dan.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât repartizarea sumelor defalcate din
impozitul pe venit şi a celor din cota de 10% la
dispoziţia consiliului judeţean se face în
funcţie de capacitatea financiară a fiecărei
unităţi administrativ-teritoriale.

14. Art.10. – În vederea încadrării în nivelul
deficitului şi asigurării cheltuielilor cu dobânzile
aferente datoriei publice, aprobate prin prezenta
lege, Ministerul Finanţelor poate propune
Guvernului limitarea deschiderii de credite
bugetare pentru efectuarea cheltuielilor bugetare
sub nivelurile aprobate, corespunzător veniturilor
încasate.

Se propune eliminarea art.10 prin care
Ministerul Finanţelor poate propune Guvernului
limitarea deschiderii de credite, în vederea
încadrării în nivelul deficitului.

Autori: Comisia pentru politică economică,
reformă şi privatizare a Camerei Deputaţilor şi
Grupurile parlamentare PDSR din Senat şi
Camera Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât potrivit prevederilor Legii nr.72/1996
privind finanţele publice, în execuţie Guvernul
şi Ministerul Finanţelor au sarcina urmăririi
încadrării în echilibrul bugetar.  Totodată, s-a
reformulat textul (vezi nr.crt.6 din anexa nr.1).

15. Art.10. – În vederea încadrării în nivelul
deficitului şi asigurării cheltuielilor cu dobânzile
aferente datoriei publice, aprobate prin prezenta
lege, Ministerul Finanţelor poate propune
Guvernului limitarea deschiderii de credite

Se propune completarea art.10, astfel:
“Art.10. – În vederea încadrării în nivelul

deficitului şi asigurării cheltuielilor cu dobânzile
aferente datoriei publice, aprobate prin prezenta
lege, Ministerul Finanţelor poate propune

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât contravine prevederilor Legii
nr.72/1996 privind finanţele publice, potrivit
cărora Guvernul răspunde de realizarea
prevederilor bugetare, iar Parlamentul aprobă
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bugetare pentru efectuarea cheltuielilor bugetare
sub nivelurile aprobate, corespunzător veniturilor
încasate.

Guvernului şi aprobării Parlamentului limitarea
deschiderii de credite bugetare pentru efectuarea
cheltuielilor bugetare sub nivelurile aprobate,
corespunzător veniturilor încasate.

Autor: domnul deputat Petre Naidin.

bugetul şi contul de execuţie bugetară.

16. Art.11. – În structură economică, cheltuielile
bugetului de stat pe anul 2000 se prezintă astfel:

Se propune majorarea cheltuielilor totale cu
suma de 1,0 miliarde lei, astfel:

- cheltuieli curente +1,0 miliarde lei, din care:
- cheltuieli de personal +400,0 milioane lei;
- cheltuieli materiale şi servicii +600,0

milioane lei.
Sursă: veniturile încasate din anii precedenţi

în sumă de 50,0 miliarde lei.
Autor: domnul deputat Dan Marţian.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât Staţiunea respectivă este unitate
economică în subordinea Academiei de Ştiinţe
Agricole şi Silvice şi nicidecum în subordinea
Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţă, Tehnologie
şi Inovare.

17. Art.11, pct.1, lit.g Se propune reformularea lit.g), astfel:
“lit.g) sume prevăzute în poziţii globale, ca

rezerve, din care:
- Fondul la dispoziţia Guvernului constituit

din vărsăminte din privatizare”.
Autor: domnul deputat Petre Naidin.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât sumele reprezentând vărsăminte din
privatizare au ca destinaţie în anul 2000
diminuarea datoriei publice interne (vezi
nr.crt.22 din anexa nr.1).

18. Art.12. – (1) Ordonatorii principali de credite
vor stabili numărul de posturi, salariile de bază,
indemnizaţiile de conducere şi celelalte elemente
ale sistemului de salarizare prevăzute de lege, cu
încadrarea în cheltuielile de personal şi numărul
maxim de posturi aprobate pentru anul 2000,
potrivit anexei nr.3.

Se propune completarea art.12 alin.(1), astfel:
“Art.12. – (1) Ordonatorii principali sau, după

caz, ordonatorii secundari de credite vor stabili
numărul de posturi, salariile de bază,
indemnizaţiile de conducere şi celelalte elemente
ale sistemului de salarizare prevăzute de lege, cu
încadrarea în cheltuielile de personal şi numărul
maxim de posturi aprobate pentru anul 2000,
potrivit anexei nr.3.”

Autor: domnul deputat Petre Naidin.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât pentru încadrarea în cheltuielile de
personal şi în numărul de posturi sarcina
respectivă trebuie să fie numai a ordonatorului
principal de credite.

19. Art.12. – (1) Ordonatorii principali de credite
vor stabili numărul de posturi, salariile de bază,
indemnizaţiile de conducere şi celelalte elemente
ale sistemului de salarizare prevăzute de lege, cu

Se propune la art.12 alin.(1) eliminarea
sintagmei “numărul maxim de posturi aprobate
pentru anul 2000”.

Autori: Comisia pentru sănătate, ecologie şi

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât Legea nr.154/1998 privind stabilirea
salariilor de bază în sectorul bugetar şi a
indemnizaţiilor pentru personalul care ocupă
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încadrarea în cheltuielile de personal şi numărul
maxim de posturi aprobate pentru anul 2000,
potrivit anexei nr.3.

sport a Senatului şi Comisia pentru sănătate şi
familie a Camerei Deputaţilor.

funcţii de demnitate publică, cu modificările şi
completările ulterioare, prevede obligaţia
stabilirii numărului maxim de posturi prin
legile bugetare anuale.

20. Art.12. – alin.(4) nou Se propune introducerea la art.12 a unui
alineat nou, alin.(4), cu următorul cuprins:

“Art.12. - (4) Începând cu trimestrul II al
anului 2000 drepturile salariale ale personalului
din instituţiile publice se indexează în raport cu
creşterea prognozată a preţurilor de consum.”

Autor: domnul deputat Petre Naidin.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât acesta conduce la creşterea
cheltuielilor bugetare, fără să se precizeze
sursa de acoperire a acestora, potrivit
Constituţiei.

21. Art.12 – alin.(4) şi (5) noi Se propune introducerea a două alineate noi
alin.(4) şi (5), după alin. (3) al art.12 cu următorul
cuprins:

“(4) Potrivit dispoziţiilor articolului 9 din
Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a
salariilor de bază în sectorul bugetar şi a
indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă
funcţii de demnitate publică, valoarea de referinţă
universală se stabileşte la 1.840.000 lei.

(5) Dispoziţiile alin.(4) se aplică activităţilor
nominalizate în anexa nr.1 din Legea nr.154/1998
cu modificările şi completările ulterioare, cu
excepţia activităţilor bugetare care au beneficiat
de majorări în perioada iulie 1998 – 1 martie
2000”.

Autori: Comisia pentru muncă, protecţie
socială şi problemele şomajului din Senat,
Comisia pentru muncă şi protecţie socială din
Camera Deputaţilor şi dl. deputat Radu Gheciu.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât a fost preluat cu o altă redactare (vezi
nr.crt.9 din anexa nr.1).

22. Art.16. – (2) Cheltuielile pentru autorităţile
publice sunt în sumă de 471,6 miliarde lei pentru
Camera Deputaţilor, 210,5 miliarde lei pentru
Senat, 63,7 miliarde lei pentru Preşedinţia

Se propune modificarea art.16 alin.(2), astfel:
“Art.16. – (2) Cheltuielile pentru autorităţile

publice sunt în sumă de 471,6 miliarde lei pentru
Camera Deputaţilor, 210,5 miliarde lei pentru

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât reducerea cu 10,0 miliarde lei a
bugetului Preşedinţiei României conduce la
disfuncţionalităţi în desfăşurarea activităţilor
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României, 27,3 miliarde lei pentru Curtea
Constituţională, 219,5 miliarde lei pentru Curtea
de Conturi, 2.481,4 miliarde lei pentru autoritatea
judecătorească, 14,7 miliarde lei pentru Consiliul
Legislativ, 9,5 miliarde lei pentru Avocatul
Poporului, 5,0 miliarde lei pentru Consiliul
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii,
11,0 miliarde lei pentru Consiliul Concurenţei,
3.647,5 miliarde lei pentru autoritatea publică
centrală, din care: 177,5 miliarde lei pentru
Secretariatul General al Guvernului şi 3.530,0
miliarde lei pentru ministere şi celelalte autorităţi
ale administraţiei publice centrale de specialitate.

Senat, 53,7 miliarde lei pentru Preşedinţia
României, 27,3 miliarde lei pentru Curtea
Constituţională, 219,5 miliarde lei pentru Curtea
de Conturi, 2.481,4 miliarde lei pentru autoritatea
judecătorească, 14,7 miliarde lei pentru Consiliul
Legislativ, 9,5 miliarde lei pentru Avocatul
Poporului, 5,0 miliarde lei pentru Consiliul
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii,
11,0 miliarde lei pentru Consiliul Concurenţei,
3.647,5 miliarde lei pentru autoritatea publică
centrală, din care: 177,5 miliarde lei pentru
Secretariatul General al Guvernului şi 3.530,0
miliarde lei pentru ministere şi celelalte autorităţi
ale administraţiei publice centrale de
specialitate.”

Autori: Comisia pentru drepturile omului a
Senatului, Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei
Deputaţilor şi domnul deputat Petre Ţurlea.

acestei instituţii a statului.

23. Art.16. – (2) Cheltuielile pentru autorităţile
publice sunt în sumă de 471,6 miliarde lei pentru
Camera Deputaţilor, 210,5 miliarde lei pentru
Senat, 63,7 miliarde lei pentru Preşedinţia
României, 27,3 miliarde lei pentru Curtea
Constituţională, 219,5 miliarde lei pentru Curtea
de Conturi, 2.481,4 miliarde lei pentru autoritatea
judecătorească, 14,7 miliarde lei pentru Consiliul
Legislativ, 9,5 miliarde lei pentru Avocatul
Poporului, 5,0 miliarde lei pentru Consiliul
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii,
11,0 miliarde lei pentru Consiliul Concurenţei,
3.647,5 miliarde lei pentru autoritatea publică
centrală, din care: 177,5 miliarde lei pentru
Secretariatul General al Guvernului şi 3.530,0

Se propune nominalizarea în acest articol a
sumelor alocate pentru Ministerul Public
(parchete), aşa cum se prevede pentru Curtea de
Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului,
Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor
Securităţii.

Autor: domnul deputat Dumitru Bălăeţ.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât la acest alineat este menţionată suma
totală pentru subcapitolul “Autoritatea
judecătorească” din care face parte şi
Ministerul Public, iar în anexa nr.3/62 este
prevăzut distinct bugetul Ministerului Public.
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miliarde lei pentru ministere şi celelalte autorităţi
ale administraţiei publice centrale de specialitate.

24. Art.16. – (2) Cheltuielile pentru autorităţile
publice sunt în sumă de 471,6 miliarde lei pentru
Camera Deputaţilor, 210,5 miliarde lei pentru
Senat, 63,7 miliarde lei pentru Preşedinţia
României, 27,3 miliarde lei pentru Curtea
Constituţională, 219,5 miliarde lei pentru Curtea
de Conturi, 2.481,4 miliarde lei pentru autoritatea
judecătorească, 14,7 miliarde lei pentru Consiliul
Legislativ, 9,5 miliarde lei pentru Avocatul
Poporului, 5,0 miliarde lei pentru Consiliul
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii,
11,0 miliarde lei pentru Consiliul Concurenţei,
3.647,5 miliarde lei pentru autoritatea publică
centrală, din care: 177,5 miliarde lei pentru
Secretariatul General al Guvernului şi 3.530,0
miliarde lei pentru ministere şi celelalte autorităţi
ale administraţiei publice centrale de specialitate.

Se propune majorarea sumei alocate cu suma
de 20,0 miliarde lei, astfel art.16 alin.(2) va avea
următorul cuprins:

“Art.16. – (2) Cheltuielile pentru autorităţile
publice sunt în sumă de 471,6 miliarde lei pentru
Camera Deputaţilor, 210,5 miliarde lei pentru
Senat, 63,7 miliarde lei pentru Preşedinţia
României, 27,3 miliarde lei pentru Curtea
Constituţională, 219,5 miliarde lei pentru Curtea
de Conturi, 2.481,4 miliarde lei pentru autoritatea
judecătorească, 14,7 miliarde lei pentru Consiliul
Legislativ, 9,5 miliarde lei pentru Avocatul
Poporului, 25,0 miliarde lei pentru Consiliul
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii,
11,0 miliarde lei pentru Consiliul Concurenţei,
3.647,5 miliarde lei pentru autoritatea publică
centrală, din care: 177,5 miliarde lei pentru
Secretariatul General al Guvernului şi 3.530,0
miliarde lei pentru ministere şi celelalte autorităţi
ale administraţiei publice centrale de specialitate.

Autori: Comisia pentru drepturile omului a
Senatului, Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei
Deputaţilor, domnul deputat PNL Şerban
Rădulescu Zoner şi domnul deputat PNŢCD
Tănase Tăvală.

Se propune respingerea amendamentului
(vezi nr.crt.36 din anexa nr.1).

25. Art.16. – (2) Cheltuielile pentru autorităţile
publice sunt în sumă de 471,6 miliarde lei pentru
Camera Deputaţilor, 210,5 miliarde lei pentru
Senat, 63,7 miliarde lei pentru Preşedinţia
României, 27,3 miliarde lei pentru Curtea
Constituţională, 219,5 miliarde lei pentru Curtea

Se propune modificarea art.16, astfel:
“Art.16. – (2) Cheltuielile pentru autorităţile

publice sunt în sumă de 471,6 miliarde lei pentru
Camera Deputaţilor, 210,5 miliarde lei pentru
Senat, 63,7 miliarde lei pentru Preşedinţia
României, 27,3 miliarde lei pentru Curtea

Se propune respingerea amendamentului
(vezi nr.crt.36 din anexa nr.1).
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de Conturi, 2.481,4 miliarde lei pentru autoritatea
judecătorească, 14,7 miliarde lei pentru Consiliul
Legislativ, 9,5 miliarde lei pentru Avocatul
Poporului, 5,0 miliarde lei pentru Consiliul
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii,
11,0 miliarde lei pentru Consiliul Concurenţei,
3.647,5 miliarde lei pentru autoritatea publică
centrală, din care: 177,5 miliarde lei pentru
Secretariatul General al Guvernului şi 3.530,0
miliarde lei pentru ministere şi celelalte autorităţi
ale administraţiei publice centrale de specialitate.

Constituţională, 219,5 miliarde lei pentru Curtea
de Conturi, 2.481,4 miliarde lei pentru autoritatea
judecătorească, 14,7 miliarde lei pentru Consiliul
Legislativ, 7,5 miliarde lei pentru Avocatul
Poporului, 7,0 miliarde lei pentru Consiliul
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii,
11,0 miliarde lei pentru Consiliul Concurenţei,
3.647,5 miliarde lei pentru autoritatea publică
centrală, din care: 177,5 miliarde lei pentru
Secretariatul General al Guvernului şi 3.530,0
miliarde lei pentru ministere şi celelalte autorităţi
ale administraţiei publice centrale de
specialitate.”

Autor: domnul deputat PNL Şerban
Rădulescu Zoner.

26. Art.16. – (2) Cheltuielile pentru autorităţile
publice sunt în sumă de 471,6 miliarde lei pentru
Camera Deputaţilor, 210,5 miliarde lei pentru
Senat, 63,7 miliarde lei pentru Preşedinţia
României, 27,3 miliarde lei pentru Curtea
Constituţională, 219,5 miliarde lei pentru Curtea
de Conturi, 2.481,4 miliarde lei pentru autoritatea
judecătorească, 14,7 miliarde lei pentru Consiliul
Legislativ, 9,5 miliarde lei pentru Avocatul
Poporului, 5,0 miliarde lei pentru Consiliul
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii,
11,0 miliarde lei pentru Consiliul Concurenţei,
3.647,5 miliarde lei pentru autoritatea publică
centrală, din care: 177,5 miliarde lei pentru
Secretariatul General al Guvernului şi 3.530,0
miliarde lei pentru ministere şi celelalte autorităţi
ale administraţiei publice centrale de specialitate.

Se propune modificarea art.16 alin.(2) ca
urmare a propunerii de reducere a sumelor alocate
Preşedinţiei României de la 63,7 miliarde lei la
36,4 miliarde lei, diferenţa urmând a fi alocată
astfel: 10,0 miliarde lei pentru consolidarea
Episcopiei Alba şi 17,3 miliarde lei pentru
Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor
Securităţii.

Autori: domnii deputaţi Nicolae Popa, Aurel
Papuc şi Ioan Aron Popa.

Se propune respingerea amendamentului
(vezi nr.crt.22 din prezenta anexă şi nr.crt.36
din anexa nr.1).

27. Art.16. – (2) Cheltuielile pentru autorităţile
publice sunt în sumă de 471,6 miliarde lei pentru

Se propune modificarea art.16 alin.(2) ca
urmare a propunerii de reducere a sumelor alocate

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât reducerea fondurilor la autoritatea
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Camera Deputaţilor, 210,5 miliarde lei pentru
Senat, 63,7 miliarde lei pentru Preşedinţia
României, 27,3 miliarde lei pentru Curtea
Constituţională, 219,5 miliarde lei pentru Curtea
de Conturi, 2.481,4 miliarde lei pentru autoritatea
judecătorească, 14,7 miliarde lei pentru Consiliul
Legislativ, 9,5 miliarde lei pentru Avocatul
Poporului, 5,0 miliarde lei pentru Consiliul
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii,
11,0 miliarde lei pentru Consiliul Concurenţei,
3.647,5 miliarde lei pentru autoritatea publică
centrală, din care: 177,5 miliarde lei pentru
Secretariatul General al Guvernului şi 3.530,0
miliarde lei pentru ministere şi celelalte autorităţi
ale administraţiei publice centrale de specialitate.

autorităţii judecătoreşti cu 10%, respectiv 248,0
miliarde lei care să fie destinată susţinerii
învăţământului.

Autori: domnii deputaţi Nicolae Popa şi
Aurel Papuc.

judecătorească conduce la disfuncţionalităţi în
desfăşurarea activităţilor acesteia.

28. Art.16. – (3) Preşedinţia României poate să
deconteze, în limitele prevăzute de dispoziţiile
legale, cheltuielile de transport, cazare şi alte
cheltuieli pentru membrii delegaţiilor oficiale,
reprezentanţii unor instituţii şi reprezentanţii
mass-media, care nu sunt salariaţii Preşedinţiei
României şi care îl însoţesc pe Preşedintele
României în vizitele pe care le efectuează în
străinătate, de la titlul “Cheltuieli materiale şi
servicii”, articolul “Alte cheltuieli”. Cheltuielile
aferente deplasărilor efectuate de către personalul
Preşedinţiei României se suportă de la acelaşi
articol de cheltuieli. Preşedinţia României poate
solicita instituţiilor reprezentate în delegaţiile
oficiale conduse de Preşedintele României care se
deplasează în străinătate, decontarea cheltuielilor
de transport ce le revin din costul total al
prestaţiilor realizate cu aeronavele speciale avute
la dispoziţie.

Se propune eliminarea alin.(3) al art.16 în
care se arată:

a) Preşedinţia României poate să deconteze
cheltuielile de transport, cazare şi alte cheltuieli
pentru membrii delegaţiilor oficiale,
reprezentanţii mass-media care îl însoţesc pe
Preşedintele României în vizitele pe care le
efectuează în străinătate de la titlul “Cheltuieli
materiale şi servicii”.

b) Cheltuielile aferente deplasărilor efectuate
de către personalul Preşedinţiei României se
suportă de la acelaşi articol de cheltuieli,
respectiv “Cheltuieli materiale şi servicii”.

Autori: Grupurile parlamentare PDSR din
Senat şi Camera Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât potrivit prevederilor art.2 din Legea
nr.47/1994 privind organizarea şi funcţionarea
Preşedinţiei României organizarea,
funcţionarea şi atribuţiile compartimentelor se
stabilesc prin Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Preşedinţiei care se aprobă de
Preşedintele României. În baza aceloraşi
dispoziţii legale, pentru îndeplinirea
atribuţiilor sale este necesar ca Preşedinţia să
achite contravaloarea serviciilor publice
solicitate, servicii care sunt facturate de către
instituţii specializate. Plata facturilor
respective se realizează din fonduri prevăzute
la titlul “Cheltuieli materiale şi servicii”, iar de
serviciile respective beneficiază şi salariaţii
instituţiei prezidenţiale, fără să mai fie necesar
să li se pună la dispoziţie în mod distinct
fonduri pentru cazare, transport etc., aşa cum
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se procedează în cadrul celorlalte instituţii
publice.

29. Art.16. – (4) În bugetul Preşedinţiei
României, la capitolul “Autorităţi publice”, titlul
“Cheltuieli materiale şi servicii” sunt cuprinse şi
sume pentru confecţionarea însemnelor şi a
brevetelor Ordinului naţional Steaua României,
potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
pentru reinstituirea Ordinului naţional Steaua
României, nr.11/1998, aprobată şi modificată prin
Legea nr.77/1999.

Se propune eliminarea şi susţinerea
cheltuielilor de către Ministerul Finanţelor.

Autor: domnul deputat Petre Naidin.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât potrivit prevederilor Legii nr.77/1999
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.11/1998 pentru reinstituirea
Ordinului Naţional Steaua României,
administrarea decoraţiilor este încredinţată
Cancelariei ordinelor care funcţionează ca un
compartiment în cadrul Preşedinţiei României.

30. Art.16. – (7) La determinarea nivelului
cheltuielilor materiale şi servicii şi al cheltuielilor
de capital din bugetul Ministerului Justiţiei au
fost avute în vedere şi sumele rămase neutilizate
din anii precedenţi din taxele judiciare de timbru
realizate potrivit Legii nr.146/1997.

Se propune eliminarea art.16 alin.(7).
Autori: Grupurile parlamentare PDSR din

Senat şi Camera Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât potrivit prevederilor Legii
nr.146/1997, cu modificările ulterioare,
disponibilităţile de la sfârşitul anului se
reportează în anul următor pentru a fi cheltuite
cu aceeaşi destinaţie.

31. Art.16. – (7) La determinarea nivelului
cheltuielilor materiale şi servicii şi al cheltuielilor
de capital din bugetul Ministerului Justiţiei au
fost avute în vedere şi sumele rămase neutilizate
din anii precedenţi din taxele judiciare de timbru
realizate potrivit Legii nr.146/1997.

Se propune eliminarea alin.(7) al art.16.
Autor: domnul deputat Dumitru Bălăeţ.

Idem nr.crt.30.

32. Art.16 alin.(71) La art.16 se propune introducerea unui alineat
nou, alin.(71), cu următorul cuprins:

“Art.16. -  (71) Ministerul Justiţiei va
repartiza Curţii Supreme de Justiţie şi
Ministerului Public o parte din veniturile încasate
din taxele judiciare de timbru, din taxele de
timbru pentru activitatea notarială, precum şi din
impozitul pe onorariile avocaţilor şi ale notarilor
publici, în conformitate cu prevederile Legii
nr.112/1998, pe măsura încasării acestor
venituri.”

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât destinaţia sumelor provenite din taxele
judiciare de timbru, taxele de timbru pentru
activitatea notarială, precum şi din impozitul
pe onorariile avocaţilor şi ale notarilor publici
este reglementată la art.25 şi 26 din Legea
nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru,
cu modificările ulterioare.
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Autor: domnul deputat Petre Naidin.
33. Art.16. – (8) Suma de 17,6 miliarde lei,

prevăzută în bugetul Ministerului Afacerilor
Externe, la capitolul “Cultură, religie şi acţiuni
privind activitatea sportivă şi de tineret”, se alocă
pentru finanţarea activităţii Fundaţiei Culturale
Române.

Se propune modificarea prevederilor art.16
alin.(8) astfel încât sumele alocate Fundaţiei
Culturale Române să nu apară sub titlul “Cultură,
religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de
tineret”.

Autori: Comisiile pentru politică externă ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât denumirea capitolului de cheltuieli de
la care se finanţează Fundaţia Culturală
Română, prevăzut în clasificaţia bugetară
elaborată în baza art.15 din Legea nr.72/1996
privind finanţele publice este “cultură, religie
şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de
tineret”.

34. Art.16. – (8) Suma de 17,6 miliarde lei,
prevăzută în bugetul Ministerului Afacerilor
Externe, la capitolul “Cultură, religie şi acţiuni
privind activitatea sportivă şi de tineret”, se alocă
pentru finanţarea activităţii Fundaţiei Culturale
Române.

Se propune modificarea art.18 alin.(8), astfel:
“Art.16. – (8) Suma de 25,0 miliarde lei,

prevăzută în bugetul Ministerului Afacerilor
Externe, la capitolul “Cultură, religie şi acţiuni
privind activitatea sportivă şi de tineret”, se alocă
pentru finanţarea activităţii Fundaţiei Culturale
Române.”

Cu modificarea corespunzătoare a art.16
alin.(1).

Autor: Comisia pentru cultură, arte, mijloace
de informare în masă a Camerei Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât la stabilirea nivelului cheltuielilor
ordonatorilor principali de credite pe anul
2000 s-au avut în vedere calculele de
fundamentare pentru fiecare categorie de
cheltuieli, inclusiv pentru Ministerul
Afacerilor Externe.

35. Art.16, alin. nou Se propune introducerea unui nou alineat, cu
următorul cuprins:

“Art.16. – alin. nou Ministerul Finanţelor este
autorizat să recalculeze, trimestrial, alocaţiile
Ministerului Afacerilor Externe, în funcţie de
evoluţia cursului leu/dolar”.

Autori: Comisiile pentru politică externă ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât la fundamentarea bugetului s-a avut în
vedere cursul valutar mediu prognozat pentru
anul 2000, deci nu se justifică calcularea
trimestrială a bugetului acestui minister, iar
potrivit art.62 din proiectul bugetului de stat pe
anul 2000 pe parcursul execuţiei bugetare, în
funcţie de schimbările intervenite în evoluţia
principalilor indicatori macroeconomici,
Guvernul poate propune rectificarea bugetului
de stat pe acest an.

36. Art.16, alin. nou Se propune introducerea unui nou alineat, cu
următorul cuprins:

“Art.16. – alin. nou Cu sumele realizate peste

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât la fundamentarea bugetului s-a avut în
vedere cursul valutar mediu prognozat pentru
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programul înscris în anexa nr.3/13, cu veniturile
extrabugetare care rămân la dispoziţia
Ministerului Afacerilor Externe, conform
Ordonanţei Guvernului nr.33/1996, să se
suplimenteze prevederile la veniturile şi la
cheltuielile ce se vor efectua din acestea.
Ministerul Finanţelor este autorizat să introducă
modificările corespunzătoare în volumul şi
structura bugetului Ministerului Afacerilor
Externe”.

Autori: Comisiile pentru politică externă ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor.

anul 2000, deci nu se justifică calcularea
trimestrială a bugetului acestui minister, iar
potrivit art.62 din proiectul bugetului de stat pe
anul 2000 pe parcursul execuţiei bugetare, în
funcţie de schimbările intervenite în evoluţia
principalilor indicatori macroeconomici,
Guvernul poate propune rectificarea bugetului
de stat pe acest an.

37. Art.16 alin. nou Se propune introducerea la art.16, după
alin.(7) a unui alineat nou, cu următorul cuprins:

“Art.16. – alin. nou Ministerul Justiţiei va
repartiza Curţii Supreme de Justiţie (2%) şi
Ministerului Public (20%) din veniturile încasate
în conformitate cu prevederile art.25 şi 26 din
Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de
timbru, modificată şi completată prin Legea
nr.112/1998, lunar pe măsura încasării acestora,
defalcarea cheltuielilor pe destinaţii urmând a se
face de către fiecare dintre aceşti ordonatori
principali de credite”.

Autori: domnul senator Andreiu Oprea şi
domnul deputat Petre Partal.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât destinaţia sumelor provenite din taxele
judiciare de timbru, taxele de timbru pentru
activitatea notarială, precum şi din impozitul
pe onorariile avocaţilor şi ale notarilor publici
este reglementată la art.25 şi 26 din Legea
nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru,
cu modificările ulterioare.

38. Art.16 alin. nou Se propune introducerea la art.16 a unui
alineat nou, cu următorul cuprins:

“Art.16. – alin. nou Din sumele încasate de
către personalul Curţii de Conturi urmare
activităţii sale de control şi jurisdicţie, din
venituri bugetare, majorări de întârziere şi
penalităţi, dobânzi şi amenzi aplicate conform
legii, o cotă de 30% se va reţine de către aceasta

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât prin proiectul Legii bugetului de stat
pe anul 2000 s-au propus a fi reţinute ca
venituri extrabugetare de către ordonatorii
principali de credite, numai cele prevăzute în
legi speciale.

Veniturile propuse a fi reţinute
suplimentar ca resurse extrabugetare, de către
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ca venituri extrabugetare ce vor fi utilizate pentru
acoperirea cheltuielilor materiale, cheltuieli de
capital şi alte cheltuieli ce vor fi stabilite de
plenul Curţii de Conturi”.

Autor: domnul senator Andreiu Oprea.

ordonatorii principali de credite, au fost luate
în calcul la fundamentarea propunerilor de
venituri ale bugetului de stat, acestea
regăsindu-se ca sursă de acoperire a
cheltuielilor cuprinse în proiectul Legii
bugetului de stat pe acest an.

39. Art.17 – (3) Cheltuielile pentru ordine publică
şi siguranţă naţională sunt în sumă de 11.276,3
miliarde lei.

Se propune completarea art.17 alin.(3) cu o
nouă teză având următorul cuprins:

“…Din sumele în lei încasate ca urmare a
amenzilor aplicate de către personalul unităţilor
de poliţie, pompieri, jandarmi şi poliţie de
frontieră, precum şi din confiscările de sume în
lei şi în valută sau de bunuri, potrivit legii, după
recuperarea tuturor cheltuielilor efectuate cu
transportul, depozitarea, conservarea, expertizarea
şi valorificarea bunurilor confiscate, o cotă de
50% revine Ministerului de Interne, pentru a fi
folosite la finanţarea cheltuielilor materiale şi de
capital, în conformitate cu normele privind
finanţele publice.”

Autori: Comisiile pentru apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională ale Senatului şi
Camerei Deputaţilor şi Grupurile parlamentare
PDSR din Senat şi Camera Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât prin proiectul Legii bugetului de stat
pe anul 2000 s-au propus a fi reţinute ca
venituri extrabugetare de către ordonatorii
principali de credite, numai cele prevăzute în
legi speciale.

Veniturile propuse a fi reţinute
suplimentar ca resurse extrabugetare, de către
ordonatorii principali de credite, au fost luate
în calcul la fundamentarea propunerilor de
venituri ale bugetului de stat, acestea
regăsindu-se ca sursă de acoperire a
cheltuielilor cuprinse în proiectul Legii
bugetului de stat pe acest an.

40. Art.17 – (3) Cheltuielile pentru ordine publică
şi siguranţă naţională sunt în sumă de 11.276,3
miliarde lei.

Se propune modificarea art.17 alin.(3) ca
urmare a propunerii de reducere a cheltuielilor
pentru ordine publică şi siguranţă naţională de la
11.276,3 miliarde lei la 10.149,3 miliarde lei,
reprezentând procentul de 10%, urmând ca
această diferenţă în sumă de 1.127,0 miliarde lei
să fie destinată Ministerului Educaţiei Naţionale.

Autori: domnii deputaţi Nicolae Popa şi
Aurel Papuc.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât reducerea fondurilor la ordine publică
şi siguranţă naţională conduce la
disfuncţionalităţi în desfăşurarea activităţilor
acestora.

41. Art.17, alin.(5) şi (6) noi Se propune introducerea a două alineate noi Se propune respingerea amendamentului,
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(5) şi (6):
“(5)Veniturile în lei şi în valută, încasate de

Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de
Interne şi celelalte componente ale forţelor armate
din valorificarea în ţară şi/sau la export a unor
bunuri aflate în dotare, precum şi din tarifele
pentru diferitele prestări de servicii, vor fi reţinute
integral de către acestea, ca venituri
extrabugetare, pentru finanţarea cheltuielilor
materiale şi de capital, în conformitate cu normele
privind finanţele publice.

(6) Veniturile în valută, încasate de
Ministerul Apărării Naţionale din operaţiunile de
menţinere a păcii şi în sprijinul păcii, de
participare la Parteneriatul pentru Pace şi din
valoarea uzurii tehnicii şi echipamentelor, primită
de la O.N.U. din anul curent şi din anii anteriori,
valuta primită de la partenerii externi în cadrul
activităţilor de asistenţă bilaterală şi pentru
programele de realizare a interoperabilităţii cu
N.A.T.O., precum şi echivalentul în lei al valutei
rambursate de O.N.U. pentru alte cheltuieli
efectuate, vor fi reţinute integral de către acesta,
ca venituri extrabugetare, pentru finanţarea
cheltuielilor materiale şi de capital”.

Autori: Comisiile pentru apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională ale Senatului şi
Camerei Deputaţilor şi Grupurile parlamentare
PDSR din Senat şi Camera Deputaţilor.

întrucât prin proiectul Legii bugetului de stat
pe anul 2000 s-au propus a fi reţinute ca
venituri extrabugetare de către ordonatorii
principali de credite, numai cele prevăzute în
legi speciale.

Veniturile propuse a fi reţinute
suplimentar ca resurse extrabugetare, de către
ordonatorii principali de credite, au fost luate
în calcul la fundamentarea propunerilor de
venituri ale bugetului de stat, acestea
regăsindu-se ca sursă de acoperire a
cheltuielilor cuprinse în proiectul Legii
bugetului de stat pe acest an.

42. Art.17 alin.(5) nou Se propune introducerea unui alineat nou,
alin.(5), cu următorul cuprins:

“(5) O cotă de 25% din veniturile
extrabugetare realizate de instituţiile statului
enumerate la alin.(1) în anul 2000 din amenzi,

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât prin proiectul Legii bugetului de stat
pe anul 2000 s-au propus a fi reţinute ca
venituri extrabugetare de către ordonatorii
principali de credite, numai cele prevăzute în
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confiscări de sume în lei şi în valută sau bunuri,
din prestări de servicii, inclusiv din valorificarea
în ţară şi/sau la export a unor bunuri aflate în
dotare, se vor repartiza acestora pentru finanţarea
cheltuielilor materiale şi de capital.”

Autor: domnul deputat Petre Naidin.

legi speciale.
Veniturile propuse a fi reţinute

suplimentar ca resurse extrabugetare, de către
ordonatorii principali de credite, au fost luate
în calcul la fundamentarea propunerilor de
venituri ale bugetului de stat, acestea
regăsindu-se ca sursă de acoperire a
cheltuielilor cuprinse în proiectul Legii
bugetului de stat pe acest an.

43. Art.18. – (1) Cheltuielile social-culturale, ce
se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2000,
se stabilesc în sumă de 36.281,9 miliarde lei, din
care: 15.364,6 miliarde lei reprezintă cheltuieli de
personal, 2.267,3 miliarde lei cheltuieli materiale
şi servicii, 1.383,4 miliarde lei alocaţii de la buget
pentru instituţii publice, 15.324,8 miliarde lei
transferuri, 704,1 miliarde lei cheltuieli de capital,
1.237,7 miliarde lei rambursări de credite şi plăţi
de dobânzi şi comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de
cheltuieli sunt în sumă de 19.793,3 miliarde lei
pentru învăţământ, 3.802,7 miliarde lei pentru
sănătate, 2.483,8 miliarde lei pentru cultură,
religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de
tineret şi 10.202,1 miliarde lei pentru asistenţă
socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii.

La art.18 alin.(1) şi (2) se propune
suplimentarea cheltuielilor cu 9.000,0 miliarde
lei, pentru a asigura finanţarea învăţământului de
la bugetul de stat, la minim 4% din P.I.B.

Autori: Grupurile parlamentare PDSR din
Senat şi Camera Deputaţilor.

44. Art.18. – (1) Cheltuielile social-culturale, ce
se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2000,
se stabilesc în sumă de 36.281,9 miliarde lei, din
care: 15.364,6 miliarde lei reprezintă cheltuieli de
personal, 2.267,3 miliarde lei cheltuieli materiale
şi servicii, 1.383,4 miliarde lei alocaţii de la buget
pentru instituţii publice, 15.324,8 miliarde lei
transferuri, 704,1 miliarde lei cheltuieli de capital,

Se propune majorarea cheltuielilor social-
culturale cu suma de 1,7 miliarde lei cu
modificarea corespunzătoare a alin.(2), astfel:

“(2) Cheltuielile social-culturale pe capitole
de cheltuieli sunt în sumă de 19.793,3 miliarde lei
pentru învăţământ, 3.802,7 miliarde lei pentru
sănătate, 2.483,8 miliarde lei pentru cultură,
religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât Asociaţia Surzilor din România
primeşte de la bugetul de stat alocaţii bugetare
în completarea veniturilor proprii, iar sursa
propusă nu poate fi luată în considerare
deoarece încasările din arierate sunt incluse în
veniturile bugetare.
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1.237,7 miliarde lei rambursări de credite şi plăţi
de dobânzi şi comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de
cheltuieli sunt în sumă de 19.793,3 miliarde lei
pentru învăţământ, 3.802,7 miliarde lei pentru
sănătate, 2.483,8 miliarde lei pentru cultură,
religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de
tineret şi 10.202,1 miliarde lei pentru asistenţă
socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii.

tineret şi 10.203,8 miliarde lei pentru asistenţă
socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii.”

Sursă: rămăşiţe de încasat din anii precedenţi.
Autor: domnul deputat Ana Gheorghe.

45. Art.18. – (2) Cheltuielile social-culturale pe
capitole de cheltuieli sunt în sumă de 19.793,3
miliarde lei pentru învăţământ, 3.802,7 miliarde
lei pentru sănătate, 2.483,8 miliarde lei pentru
cultură, religie şi acţiuni privind activitatea
sportivă şi de tineret şi 10.202,1 miliarde lei
pentru asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare
şi indemnizaţii.

Se propune modificarea art.18 alin.(2), astfel:
“Art.18. – (2) Cheltuielile social-culturale pe

capitole de cheltuieli sunt în sumă de 19.793,3
miliarde lei pentru învăţământ, 3.802,7 miliarde
lei pentru sănătate, 2.493,8 miliarde lei pentru
cultură, religie şi acţiuni privind activitatea
sportivă şi de tineret şi 10.202,1 miliarde lei
pentru asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare
şi indemnizaţii.”

În mod corespunzător se modifică art.18
alin.(1).

Sursă: diminuarea bugetului Preşedinţiei
României.

Autori: Comisia pentru drepturile omului a
Senatului, Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei
Deputaţilor şi domnul deputat Petre Ţurlea.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât suma destinată finanţării cheltuielilor
Preşedinţiei României prevăzută în proiectul
bugetului de stat pe anul 2000 a fost
dimensionată la strictul necesar.

46. Art.18. – (2) Cheltuielile social-culturale pe
capitole de cheltuieli sunt în sumă de 19.793,3
miliarde lei pentru învăţământ, 3.802,7 miliarde
lei pentru sănătate, 2.483,8 miliarde lei pentru
cultură, religie şi acţiuni privind activitatea
sportivă şi de tineret şi 10.202,1 miliarde lei
pentru asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare
şi indemnizaţii.

Se propune ca suma alocată pentru “Asistenţă
socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii”
să nu fie pusă alături de cea pentru “Cultură,
religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de
tineret”.

Autor: domnul deputat Dumitru Bălăeţ.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât cheltuielile care se înscriu în bugetul
de stat se grupează pe baza clasificaţiei
bugetare elaborate în baza art.15 din Legea
nr.72/1996 privind finanţele publice,
domeniile la care se referă amendamentul sunt
incluse în categoria cheltuielilor social-
culturale care constituie partea a III-a a
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clasificaţiei bugetare funcţionale.
47. Art.18. – (2) Cheltuielile social-culturale pe

capitole de cheltuieli sunt în sumă de 19.793,3
miliarde lei pentru învăţământ, 3.802,7 miliarde
lei pentru sănătate, 2.483,8 miliarde lei pentru
cultură, religie şi acţiuni privind activitatea
sportivă şi de tineret şi 10.202,1 miliarde lei
pentru asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare
şi indemnizaţii.

Se propune modificarea art.18 alin.(2), astfel:
“Art.18. – (2) Cheltuielile social-culturale pe

capitole de cheltuieli sunt în sumă de 19.820,3
miliarde lei pentru învăţământ, 3.802,7 miliarde
lei pentru sănătate, 2.483,8 miliarde lei pentru
cultură, religie şi acţiuni privind activitatea
sportivă şi de tineret şi 10.202,1 miliarde lei
pentru asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare
şi indemnizaţii.”

În mod corespunzător se modifică art.18
alin.(1).

Sursă: bugetul Secretariatului General al
Guvernului, anexa nr.3/11, lit.a) 27,0 miliarde lei.

Autori: domnii deputaţi Gheorghe Secară şi
Raicu Romulus – Grup parlamentar PUNR

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât bugetele instituţiilor publice, inclusiv
bugetul Secretariatului General al Guvernului,
au asigurate fondurile la nivelul necesităţilor
stricte conform parametrilor de construcţie a
bugetului, care au fost aceeaşi pentru toţi
ordonatorii principali de credite finanţaţi de la
bugetul de stat.

48. Art.18. – (2) Cheltuielile social-culturale pe
capitole de cheltuieli sunt în sumă de 19.793,3
miliarde lei pentru învăţământ, 3.802,7 miliarde
lei pentru sănătate, 2.483,8 miliarde lei pentru
cultură, religie şi acţiuni privind activitatea
sportivă şi de tineret şi 10.202,1 miliarde lei
pentru asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare
şi indemnizaţii.

Se propune modificarea art18 alin.(2), astfel:
“Art.18. – (2) Cheltuielile social-culturale pe

capitole de cheltuieli sunt în sumă de 19.943,3
miliarde lei pentru învăţământ, ….”

În mod corespunzător se modifică art.18
alin.(1).

Autori: Comisia pentru învăţământ şi
cercetare ştiinţifică a Senatului şi Comisia pentru
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât se propune ca sursă de acoperire a
plusului de cheltuieli în sumă de 150,0
miliarde lei, diminuarea cu aceeaşi sumă a
alocaţiilor de stat pentru copii, rămânând astfel
descoperite aceste cheltuieli.

49. Art.18. – (2) Cheltuielile social-culturale pe
capitole de cheltuieli sunt în sumă de 19.793,3
miliarde lei pentru învăţământ, 3.802,7 miliarde
lei pentru sănătate, 2.483,8 miliarde lei pentru
cultură, religie şi acţiuni privind activitatea
sportivă şi de tineret şi 10.202,1 miliarde lei
pentru asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare
şi indemnizaţii.

Se propune modificarea art.18 alin.(2), astfel:
“Art.18. – (2) Cheltuielile social-culturale pe

capitole de cheltuieli sunt în sumă de 19.794,3
miliarde lei pentru învăţământ, 3.802,7 miliarde
lei pentru sănătate, 2.483,8 miliarde lei pentru
cultură, religie şi acţiuni privind activitatea
sportivă şi de tineret şi 10.202,1 miliarde lei
pentru asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât Staţiunea respectivă este unitate
economică în subordinea Academiei de Ştiinţe
Agricole şi Silvice şi nicidecum în subordinea
Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţă, Tehnologie
şi Inovare, iar sursa propusă nu poate fi luată
în considerare deoarece încasările din arierate
sunt incluse în veniturile bugetare.
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şi indemnizaţii.”
În mod corespunzător se modifică art.18

alin.(1).
Sursă: veniturile încasate din anii precedenţi

în sumă de 50,0 miliarde lei.
Autor: domnul deputat Dan Marţian.

50. Art.18. – (2) Cheltuielile social-culturale pe
capitole de cheltuieli sunt în sumă de 19.793,3
miliarde lei pentru învăţământ, 3.802,7 miliarde
lei pentru sănătate, 2.483,8 miliarde lei pentru
cultură, religie şi acţiuni privind activitatea
sportivă şi de tineret şi 10.202,1 miliarde lei
pentru asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare
şi indemnizaţii.

Se propune modificarea art.18 alin.(2), astfel:
“Art.18. – (2) Cheltuielile social-culturale pe

capitole de cheltuieli sunt în sumă de 29.793,3
miliarde lei pentru învăţământ, ….”

În mod corespunzător se modifică art.18
alin.(1).

Autori: domnii deputaţi PDSR Petru
Bejinariu şi Mihai Vitcu.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât nu se precizează sursa de acoperire.

51. Art.18. – (2) Cheltuielile social-culturale pe
capitole de cheltuieli sunt în sumă de 19.793,3
miliarde lei pentru învăţământ, 3.802,7 miliarde
lei pentru sănătate, 2.483,8 miliarde lei pentru
cultură, religie şi acţiuni privind activitatea
sportivă şi de tineret şi 10.202,1 miliarde lei
pentru asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare
şi indemnizaţii.

Se propune modificarea art.18 alin.(2) ca
urmare a solicitării de suplimentare a sumelor
alocate învăţământului cu 1.375,3 miliarde lei,
prin reducerea cu 10% a cheltuielilor Ministerului
Justiţiei şi a cheltuielilor pentru ordine publică şi
siguranţa naţională.

Autor: domnul deputat Nicolae Popa.

Se propune respingerea amendamentului
(vezi nr.crt.27 şi 40).

52. Art.18. – (5) Transferurile prevăzute în
bugetul Secretariatului General al Guvernului la
capitolul “Cultură, religie şi acţiuni privind
activitatea sportivă şi de tineret” se utilizează
potrivit destinaţiilor stabilite în anexă la bugetul
acestuia.

Se consideră că se repetă prevederile de la
art.18 alin.(2) şi se reflectă în acelaşi mod confuz
în anexele nr.3/18.

Autor: domnul deputat Dumitru Bălăeţ.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât acesta nu are o formulare clară.

53. Art.18 alin. nou Se propune introducerea la art.18 a unui nou
alineat, alin.(8), cu următorul cuprins:

“Art.18. – (8) Ministerul Educaţiei Naţionale
este autorizat să efectueze plăţi în avans pentru
realizarea manualelor şcolare de până la 70% din
valoarea contractelor”.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât potrivit prevederilor Legii nr.72/1996
privind finanţele publice plăţile în avans se
efectuează până la 30% din valoarea
contractelor.



44

Nr.
crt. Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii

Autor: domnul deputat PNŢCD Dumitrescu
Laurenţiu.

54. Art.18 alin.nou Se propune introducerea la art.18 a unui
alineat nou, alin.(8), cu următorul cuprins:

“Art.18. – (8) Datoriile către furnizori şi
creditori înregistrate la data de 30 septembrie
1999 de către unităţile şi activităţile medicale
rezultate din acordarea asistenţei medicale
persoanelor asigurate se suportă din bugetul
fondului de asigurări sociale de sănătate, peste
cheltuielile cu serviciile medicale. Alocarea
sumelor se efectuează potrivit normelor elaborate
de Ministerul Sănătăţii cu acordul Ministerului
Finanţelor”.

Autori: Comisia pentru sănătate, ecologie şi
sport a Senatului şi Comisia pentru sănătate şi
familie a Camerei Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât plata datoriilor unităţilor sanitare
respective se poate asigura din veniturile
constituite din sume primite de la bugetul de
stat prin Ministerul Sănătăţii pe bază de
programe de sănătate şi din cele realizate prin
contracte de furnizare de servicii medicale
încheiate cu casele de asigurări de sănătate.

Datoriile înregistrate ca urmare a achiziţiei
unor bunuri, ca de exemplu materiale sanitare
şi medicamente, care după 1 octombrie au fost
utilizate în activităţile de prestări servicii
medicale incluse în contractele încheiate cu
casele de asigurări de sănătate, pot fi achitate
din sumele primite de unităţile sanitare
reprezentând contravaloarea serviciilor
furnizate.

55. Art.19 – alin.(2) şi (3) noi Se propune introducerea la art.19 a două
alineate noi, alin.(2) şi (3), cu următorul cuprins:

“Art.19. – (2) Cheltuielile de personal
aferente activităţii de învăţământ, respectiv ale
rezidenţilor şi stagiarilor şi activităţii de cercetare
în anul 2000, inclusiv premiul anual pentru
activitatea anului 1999 sunt incluse în bugetul
fondului de asigurări sociale de sănătate.

(3) Cheltuielile efectuate în anul 2000 de la
bugetul de stat, reprezentând cheltuieli de
personal pentru rezidenţi, stagiari şi cele de
cercetare, de la titlul “Transferuri” se vor
regulariza până la data de 31 iulie 2000 cu
bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate,
pe baza conturilor de execuţie încheiate la data de

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât:

- la art.19 din proiectul Legii bugetului de
stat pe anul 2000 s-a făcut menţiunea că de la
bugetul de stat se vor acoperi numai cheltuieli
materiale stabilite prin ordin al ministrului
sănătăţii;

- nu este posibilă regularizarea cu bugetul
fondului de asigurări sociale de sănătate,
deoarece casele de asigurări de sănătate
încheie contracte cu furnizorii de servicii
medicale şi nu pot intra într-un proces de
regularizare cu Ministerul Sănătăţii.
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30 iunie 2000”.
Autor: domnul senator Paşca Titus.

56. Art.20. – (1) Cheltuielile pentru servicii şi
dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, ce se
finanţează de la bugetul de stat pe anul 2000, se
stabilesc în sumă de 3.108,4 miliarde lei, din care:
109,7 miliarde lei reprezintă cheltuieli de
personal, 30,7 miliarde lei cheltuieli materiale şi
servicii, 2.113,3 miliarde lei transferuri, 600,3
miliarde lei cheltuieli de capital şi 254,4 miliarde
lei rambursări de credite şi plăţi de dobânzi şi
comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare
publică, locuinţe, mediu şi ape, pe capitole de
cheltuieli, sunt în sumă de 2.439,8 miliarde lei
pentru servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe şi
668,6 miliarde lei pentru mediu şi ape.

Se propune reformularea art.20, alin.(1) şi (2)
astfel:

“Art.20. – (1) Cheltuielile pentru servicii şi
dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, ce se
finanţează de la bugetul de stat pe anul 2000, se
stabilesc în sumă de 3.758,4 miliarde lei, din care:
109,7 miliarde lei reprezintă cheltuieli de
personal, 30,7 miliarde lei cheltuieli materiale şi
servicii, 2.763,3 miliarde lei transferuri, 600,3
miliarde lei cheltuieli de capital şi 254,4 miliarde
lei rambursări de credite şi plăţi de dobânzi şi
comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare
publică, locuinţe, mediu şi ape, pe capitole de
cheltuieli, sunt în sumă de 3.089,8 miliarde lei
pentru servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe şi
668,6 miliarde lei pentru mediu şi ape.”

Autori: Grupurile parlamentare PDSR din
Senat şi Camera Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât propunerea ca sursă de acoperire a
suplimentării cheltuielilor cu suma de 650,0
miliarde lei pentru construcţii de locuinţe, prin
majorarea veniturilor nu poate fi reţinută.

57. Art.20. – (1) Cheltuielile pentru servicii şi
dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, ce se
finanţează de la bugetul de stat pe anul 2000, se
stabilesc în sumă de 3.108,4 miliarde lei, din care:
109,7 miliarde lei reprezintă cheltuieli de
personal, 30,7 miliarde lei cheltuieli materiale şi
servicii, 2.113,3 miliarde lei transferuri, 600,3
miliarde lei cheltuieli de capital şi 254,4 miliarde
lei rambursări de credite şi plăţi de dobânzi şi
comisioane aferente acestora.

Se propune suplimentarea cheltuielilor pentru
servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe, mediu şi
ape cu suma de 100,0 miliarde lei majorându-se
cu aceeaşi sumă cheltuielile de capital.

În mod corespunzător se modifică şi anexa
nr.3/21 la obiectivul de investiţii “Mihăileni”,
pct.D, 6.1 “propuneri 2000” se înscrie suma de
100,0 miliarde lei în loc de 8,5 miliarde lei.

Sursă: rămăşiţe de încasat din anii precedenţi.
Autori: domnul senator Andreiu Oprea şi

domnul deputat Ana Gheorghe

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât sursa indicată “Veniturile din
încasarea rămăşiţelor din anii precedenţi” nu
poate fi luată în considerare, deoarece
încasările din arierate sunt incluse în veniturile
bugetare.

58. Art.20. – (1) Cheltuielile pentru servicii şi
dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, ce se

Se propune modificarea art.20 alin.(1), astfel:
“Art.20. – (1) Cheltuielile pentru servicii şi

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât stabilirea taxelor vamale s-a făcut în
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finanţează de la bugetul de stat pe anul 2000, se
stabilesc în sumă de 3.108,4 miliarde lei, din care:
109,7 miliarde lei reprezintă cheltuieli de
personal, 30,7 miliarde lei cheltuieli materiale şi
servicii, 2.113,3 miliarde lei transferuri, 600,3
miliarde lei cheltuieli de capital şi 254,4 miliarde
lei rambursări de credite şi plăţi de dobânzi şi
comisioane aferente acestora.

dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, ce se
finanţează de la bugetul de stat pe anul 2000, se
stabilesc în sumă de 4.108,4 miliarde lei, din care:
109,7 miliarde lei reprezintă cheltuieli de
personal, 30,7 miliarde lei cheltuieli materiale şi
servicii, 2.713,3 miliarde lei transferuri, 1.000,3
miliarde lei cheltuieli de capital şi 254,4 miliarde
lei rambursări de credite şi plăţi de dobânzi şi
comisioane aferente acestora.”

Autor: domnul deputat Petre Naidin.

strânsă corelare cu importul, cursul de schimb
şi reducerea suprataxei de import.

59. Art.20. – (4) Pentru implementarea
programului de dezvoltare a Societăţii
Comerciale “Automobile Dacia” S.A. Piteşti, în
baza Hotărârii Guvernului nr.794/1999, din
bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apelor,
Pădurilor şi Protecţiei Mediului sunt prevăzute
fonduri la titlul “Transferuri” pentru acţiuni de
ecologizare.

Se propune reformularea art.20 alin.(4) astfel:
“(4) Pentru implementarea programului de

dezvoltare a Societăţii Comerciale “Automobile
Dacia” S.A. Piteşti, în baza Hotărârii Guvernului
nr.794/1999, din bugetul de stat prin bugetul
Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei
Mediului este prevăzută suma de ---,- miliarde lei
la titlul “Transferuri” pentru acţiuni de
ecologizare.”

Autori: Grupurile parlamentare PDSR din
Senat şi Camera Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât suma este nominalizată în bugetul
Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei
Mediului la alineatul “Transferuri pentru
acţiuni de ecologizare”.

60. Art.21. – (1) Cheltuielile din bugetul de stat
pentru acţiuni economice se stabilesc în sumă de
23.306,8 miliarde lei, din care: 995,1 miliarde lei
cheltuieli de personal, 745,6 miliarde lei cheltuieli
materiale şi servicii, 2.944,3 miliarde lei
subvenţii, 476,3 miliarde lei prime, 13.724,3
miliarde lei transferuri, 1.609,9 miliarde lei
cheltuieli de capital, 2.811,3 miliarde lei
rambursări de credite şi plăţi de dobânzi şi
comisioane aferente acestora.

Se propune majorarea sumei de 2.944,0
miliarde lei reprezentând “Subvenţii” prin
diminuarea celorlalte tipuri de cheltuieli (prime,
transferuri, rambursări).

Autor: domnul deputat Dumitru Bălăeţ.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât acesta nu este clar, nu se specifică
pentru fiecare natură de cheltuieli cât se reduce
şi cât se majorează. Mai mult, rambursările au
fost stabilite în funcţie de ratele scadente în
anul 2000.

61. Art.21. – (1) Cheltuielile din bugetul de stat
pentru acţiuni economice se stabilesc în sumă de
23.306,8 miliarde lei, din care: 995,1 miliarde lei

Se propune modificarea art.21 alin.(1), astfel:
“Art.21. – (1) Cheltuielile din bugetul de stat

pentru acţiuni economice se stabilesc în sumă de

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât sursa indicată, respectiv creşterea
încasărilor pe seama îmbunătăţirii activităţii de
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cheltuieli de personal, 745,6 miliarde lei cheltuieli
materiale şi servicii, 2.944,3 miliarde lei
subvenţii, 476,3 miliarde lei prime, 13.724,3
miliarde lei transferuri, 1.609,9 miliarde lei
cheltuieli de capital, 2.811,3 miliarde lei
rambursări de credite şi plăţi de dobânzi şi
comisioane aferente acestora.

24.006,8 miliarde lei, din care: 995,1 miliarde lei
cheltuieli de personal, 745,6 miliarde lei cheltuieli
materiale şi servicii, 2.944,3 miliarde lei
subvenţii, 476,3 miliarde lei prime, 14.424,3
miliarde lei transferuri, 1.609,9 miliarde lei
cheltuieli de capital, 2.811,3 miliarde lei
rambursări de credite şi plăţi de dobânzi şi
comisioane aferente acestora.”

Autori: Comisia pentru politică economică,
reformă şi privatizare a Camerei Deputaţilor şi
domnii deputaţi Sorin Dimitriu, Iuliu Vida şi
Gheorghe Marin.

colectare a impozitelor şi taxelor a fost avută
deja în vedere la stabilirea impozitelor şi
taxelor pe anul 2000.

62. Art.21. – (2) Cheltuielile pentru acţiuni
economice, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă
de 3.958,8 miliarde lei pentru industrie, 7.387,8
miliarde lei pentru agricultură şi silvicultură,
9.604,2 miliarde lei pentru transporturi şi
comunicaţii şi 2.356,0 miliarde lei pentru alte
acţiuni economice.

Se propune modificarea şi completarea art.21
alin.(2), astfel:

“Art.21. – (2) Cheltuielile pentru acţiuni
economice, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă
de 4.358,8 miliarde lei pentru industrie, 7.387,8
miliarde lei pentru agricultură şi silvicultură,
9.604,2 miliarde lei pentru transporturi şi
comunicaţii şi 2.656,0 miliarde lei pentru alte
acţiuni economice, din care 300,0 miliarde lei
pentru susţinerea programelor guvernamentale de
dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii
derulate prin Agenţia Naţională pentru
Întreprinderi Mici şi Mijlocii.”

Sursă: din creşterea încasărilor pe seama
îmbunătăţirii activităţii de colectare a impozitelor
şi taxelor.

Autori: Comisia pentru politică economică,
reformă şi privatizare a Camerei Deputaţilor şi
domnul deputat Sorin Dimitriu.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât sursa indicată, respectiv creşterea
încasărilor pe seama îmbunătăţirii activităţii de
colectare a impozitelor şi taxelor a fost avută
deja în vedere la stabilirea impozitelor şi
taxelor pe anul 2000.

63. Art.21 alin.(3) nou Se propune introducerea la art.21 a unui nou
alineat, alin.(3), cu următorul cuprins:

“Art.21. – (3) Cheltuielile programului de

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei,
în calitatea sa de ordonator principal de
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dezvoltare, a programelor de dezvoltare a pieţelor
interne şi externe, a programelor de cercetare, a
programelor de dezvoltare a activităţii micilor
fermieri se stabilesc în sumă de 930,0 miliarde lei
în baza prevederilor art.6 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.198/1999 privind
privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în
administraţie terenuri speciale sau terenuri aflate
permanent sub luciu de apă şi în baza alocării
sumei de 500,0 miliarde lei provenite din procesul
de privatizare a societăţilor comerciale altele
decât cele stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.198/1999”.

Autor: domnul deputat PUNR Şteolea Petru.

credite, a propus pentru anul 2000 suma de
430,0 miliarde lei (conform art.19 alin.(3) din
Legea nr.72/1996 privind finanţele publice)
reprezentând veniturile fondului special
“Dezvoltarea agriculturii româneşti”, fond
aflat la dispoziţia acestui minister potrivit art.6
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.198/1999.

64. Art.21. – (5), lit.a) 350,0 miliarde lei pentru
stabilizarea ratei dobânzii la creditele pe termen
scurt, mediu şi lung, acordate de Banca de
Export-Import a României – S.A. (Eximbank) şi
de băncile comerciale pentru producţia de export
şi pentru exportul de maşini, utilaje, instalaţii
complexe şi executarea de obiective în străinătate,
precum şi pentru alte exporturi creditate pe
termen scurt, efectuate în anii 1999 şi 2000,
potrivit prevederilor legale;

lit.b) 150,0 miliarde lei pentru stimularea
realizării de obiective complexe şi a producţiei cu
ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului în
condiţiile Ordonanţei Guvernului privind unele
măsuri pentru stimularea realizării de obiective
complexe şi a producţiei cu ciclu lung de
fabricaţie, destinate exportului, nr.14/1995,
aprobată prin Legea nr.70/1995. Eventualele
disponibilităţi se pot utiliza pentru stabilizarea
ratei dobânzii la creditele bancare potrivit

La art.21 alin.(5), lit.a) şi b) se propune
înlocuirea sintagmei “pentru stabilizarea ratei
dobânzii” cu “pentru susţinerea ratei dobânzii”.

Autori: Comisia pentru industrii şi servicii a
Camerei Deputaţilor şi  Grupurile parlamentare
PDSR din Senat şi Camera Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât prin aceste fonduri nu se urmăreşte
acoperirea unei marje, ci se urmăreşte
stabilizarea unui anumit nivel a ratei dobânzii.
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prevederilor lit.a).
65. Art.21. – (5), lit.a) 350,0 miliarde lei pentru

stabilizarea ratei dobânzii la creditele pe termen
scurt, mediu şi lung, acordate de Banca de
Export-Import a României – S.A. (Eximbank) şi
de băncile comerciale pentru producţia de export
şi pentru exportul de maşini, utilaje, instalaţii
complexe şi executarea de obiective în străinătate,
precum şi pentru alte exporturi creditate pe
termen scurt, efectuate în anii 1999 şi 2000,
potrivit prevederilor legale;

lit.b) 150,0 miliarde lei pentru stimularea
realizării de obiective complexe şi a producţiei cu
ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului în
condiţiile Ordonanţei Guvernului privind unele
măsuri pentru stimularea realizării de obiective
complexe şi a producţiei cu ciclu lung de
fabricaţie, destinate exportului, nr.14/1995,
aprobată prin Legea nr.70/1995. Eventualele
disponibilităţi se pot utiliza pentru stabilizarea
ratei dobânzii la creditele bancare potrivit
prevederilor lit.a).

Se propune majorarea alocaţiilor cu 500,0
miliarde lei, astfel:

a) 600,0 miliarde lei pentru susţinerea ratei
dobânzii;

b) 400,0 miliarde lei pentru stimularea
realizării de obiective.

Autor: domnul deputat Petre Naidin.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât taxele vamale au fost stabilite
fundamentat în strânsă corelare cu importul,
cursul mediu de schimb şi reducerea
suprataxei.

66. Art.22. – (1) Cheltuielile pentru alte acţiuni,
ce se finanţează de la bugetul de stat pe anul
2000, se stabilesc în sumă de 2.106,7 miliarde lei,
din care: 538,6 miliarde lei reprezintă cheltuieli
de personal, 629,2 miliarde lei cheltuieli materiale
şi servicii, 93,1 miliarde lei subvenţii, 756,8
miliarde lei transferuri, 83,3 miliarde lei cheltuieli
de capital şi 5,7 miliarde lei plăţi de dobânzi şi
comisioane aferente creditelor externe.

(2) Cheltuielile pentru alte acţiuni, pe capitole
de cheltuieli, sunt în sumă de 1.324,8 miliarde lei
pentru cercetare ştiinţifică şi 781,9 miliarde lei

Se propune modificarea art.22 alin.(1) şi (2),
astfel:

“Art.22. – (1) Cheltuielile pentru alte acţiuni,
ce se finanţează de la bugetul de stat pe anul
2000, se stabilesc în sumă de 2.139,7 miliarde lei,
din care: 538,6 miliarde lei reprezintă cheltuieli
de personal, 662,2 miliarde lei cheltuieli materiale
şi servicii, 93,1 miliarde lei subvenţii, 756,8
miliarde lei transferuri, 83,3 miliarde lei cheltuieli
de capital şi 5,7 miliarde lei plăţi de dobânzi şi
comisioane aferente creditelor externe.

(2) Cheltuielile pentru alte acţiuni, pe capitole

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât îmbunătăţirea gradului de colectare ca
sursă a veniturilor bugetare s-a avut deja în
vedere la evaluarea impozitelor şi taxelor pe
anul 2000.

Agenţia Naţională pentru Ştiinţă,
Tehnologie şi Inovare poate să redistribuie
fondurile către obiectivele de cercetare
prioritare şi viabile.
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pentru alte acţiuni. de cheltuieli, sunt în sumă de 1.357,8 miliarde lei
pentru cercetare ştiinţifică şi 781,9 miliarde lei
pentru alte acţiuni.”

Sursă: creşterea încasărilor pe seama
îmbunătăţirii activităţii de colectare a impozitelor
şi taxelor.

Autori: Comisia pentru politică economică,
reformă şi privatizare a Camerei Deputaţilor şi
domnul deputat Sorin Dimitriu.

67. Art.23, lit.a) Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului, în sumă de 527,2 miliarde
lei, care se foloseşte pentru finanţarea unor
acţiuni şi sarcini intervenite în cursul anului în
bugetul de stat şi în bugetele locale, cu
menţinerea echilibrului bugetar. Alocarea de
sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului pentru bugetele locale se face prin
majorarea sumelor defalcate din impozitul pe
venit sau a transferurilor de la bugetul de stat
către bugetele locale pentru investiţii finanţate
parţial din împrumuturi externe, după caz;

Se propune diminuarea Fondului de rezervă
bugetară la dispoziţia Guvernului cu suma de 30,0
miliarde lei care va fi alocată S.C. Siderurgica
S.A. Hunedoara.

Autori: Comisia economică a Senatului şi
domnul senator Doru Gaiţă.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului urmează a se finanţa
cheltuielile ocazionate de organizarea şi
desfăşurarea alegerilor locale şi generale,
precum şi unele acţiuni noi şi neprevăzute ce
vor interveni în cursul anului 2000.

68. Art.23, lit.a) Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului, în sumă de 527,2 miliarde
lei, care se foloseşte pentru finanţarea unor
acţiuni şi sarcini intervenite în cursul anului în
bugetul de stat şi în bugetele locale, cu
menţinerea echilibrului bugetar. Alocarea de
sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului pentru bugetele locale se face prin
majorarea sumelor defalcate din impozitul pe
venit sau a transferurilor de la bugetul de stat
către bugetele locale pentru investiţii finanţate
parţial din împrumuturi externe, după caz;

Se propune diminuarea Fondului de rezervă
bugetară la dispoziţia Guvernului cu suma de 5,0
miliarde lei care va fi destinată finalizării
investiţiei “Restructurarea energetică a S.C.
Dermatina S.A. Timişoara.

Autori: Comisia economică a Senatului şi
domnul senator Vicenţiu Găvănescu.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului urmează a se finanţa
cheltuielile ocazionate de organizarea şi
desfăşurarea alegerilor locale şi generale,
precum şi unele acţiuni noi şi neprevăzute ce
vor interveni în cursul anului 2000.

69. Art.23, lit.a) Fondul de rezervă bugetară la Se propune modificarea art.23, lit.a), astfel: Se propune respingerea amendamentului,
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dispoziţia Guvernului, în sumă de 527,2 miliarde
lei, care se foloseşte pentru finanţarea unor
acţiuni şi sarcini intervenite în cursul anului în
bugetul de stat şi în bugetele locale, cu
menţinerea echilibrului bugetar. Alocarea de
sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului pentru bugetele locale se face prin
majorarea sumelor defalcate din impozitul pe
venit sau a transferurilor de la bugetul de stat
către bugetele locale pentru investiţii finanţate
parţial din împrumuturi externe, după caz;

“Art.23, lit.a) Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului, în sumă de 467,2 miliarde
lei, care se foloseşte pentru finanţarea unor
acţiuni şi sarcini intervenite în cursul anului în
bugetul de stat şi în bugetele locale, cu
menţinerea echilibrului bugetar. Alocarea de
sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului pentru bugetele locale se face prin
majorarea sumelor defalcate din impozitul pe
venit sau a transferurilor de la bugetul de stat
către bugetele locale pentru investiţii finanţate
parţial din împrumuturi externe, după caz;”

Autori: Comisia pentru drepturile omului a
Senatului, Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei
Deputaţilor, domnul deputat PNL Şerban
Rădulescu Zoner şi domnul deputat PNŢCD
Tănase Tăvală.

întrucât din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului urmează a se finanţa
cheltuielile ocazionate de organizarea şi
desfăşurarea alegerilor locale şi generale,
precum şi unele acţiuni noi şi neprevăzute ce
vor interveni în cursul anului 2000.

70. Art.23, lit.a) Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului, în sumă de 527,2 miliarde
lei, care se foloseşte pentru finanţarea unor
acţiuni şi sarcini intervenite în cursul anului în
bugetul de stat şi în bugetele locale, cu
menţinerea echilibrului bugetar. Alocarea de
sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului pentru bugetele locale se face prin
majorarea sumelor defalcate din impozitul pe
venit sau a transferurilor de la bugetul de stat
către bugetele locale pentru investiţii finanţate
parţial din împrumuturi externe, după caz;

Se propune reducerea fondului de rezervă
bugetară cu 20,0 miliarde lei, astfel art.23, lit.a)
va avea următorul cuprins:

“Art.23, lit.a) Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului, în sumă de 507,2 miliarde
lei, care se foloseşte pentru finanţarea unor
acţiuni şi sarcini intervenite în cursul anului în
bugetul de stat şi în bugetele locale, cu
menţinerea echilibrului bugetar. Alocarea de
sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului pentru bugetele locale se face prin
majorarea sumelor defalcate din impozitul pe
venit sau a transferurilor de la bugetul de stat
către bugetele locale pentru investiţii finanţate
parţial din împrumuturi externe, după caz;”

Autor: domnul deputat PNL Şerban

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului urmează a se finanţa
cheltuielile ocazionate de organizarea şi
desfăşurarea alegerilor locale şi generale,
precum şi unele acţiuni noi şi neprevăzute ce
vor interveni în cursul anului 2000.
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Rădulescu Zoner şi domnul deputat PNŢCD
Tănase Tăvală.

71. Art.23, lit.b) Fondul de intervenţie la
dispoziţia Guvernului, în sumă de 55,0 miliarde
lei se utilizează pentru lucrări operative de
înlăturare a efectelor unor calamităţi naturale şi
pentru acordarea de sprijin financiar familiilor
sinistrate. Fondul de intervenţie la dispoziţia
Guvernului poate fi majorat de către Guvern din
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului, în funcţie de necesităţile asigurării
sumelor pentru înlăturarea efectelor calamităţilor
naturale;

Se propune suplimentarea alocaţiei cu 20,0
miliarde lei pentru localitatea Dragalina, judeţul
Călăraşi.

Autor: domnul deputat Petre Naidin.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât nu se indică sursa de acoperire a
suplimentării cheltuielii.

72. Art.23, lit.c) Fondul la dispoziţia Guvernului
României pentru relaţiile cu Republica Moldova,
în sumă de 25,0 miliarde lei, din care: 12,0
miliarde lei pentru acţiuni de integrare economică
şi culturală dintre România şi Republica Moldova
şi 13,0 miliarde lei pentru plata retransmisiei
Programului I al Societăţii Române de
Televiziune pe teritoriul Republicii Moldova
conform Hotărârii Guvernului nr.605/1998
privind reglementarea soldului nerambursat al
creditului tehnic acordat de Guvernul României
Guvernului Republicii Moldova în anii 1991 şi
1992, pentru care ordonator principal de credite
este Societatea Română de Televiziune.

Se propune completarea textului art.23, lit.c),
în final, cu un asterisc, cu următorul cuprins:

“…pentru acţiuni de integrare economică şi
culturală dintre România şi Republica Moldova,
inclusiv 0,75 miliarde lei pentru publicarea
revistei «Literatură şi artă»”.

Autori: Comisia pentru cultură, arte, mijloace
de informare în masă a Camerei Deputaţilor şi
doamna deputat Leonida Iorga Lari.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât destinaţiile acestui fond se stabilesc de
către Comitetul interministerial care
funcţionează pe lângă Ministerul Afacerilor
Externe care cunoaşte necesităţile privind
acţiunile de integrare economică şi culturală,
potrivit Legii nr.36/1993.

73. Art.23, lit.d) nouă Se propune introducerea unei litere noi, lit.d),
cu următorul cuprins:

“lit.d) Fondul la dispoziţia Guvernului
constituit din vărsăminte din privatizare, în sumă
de ---,- miliarde lei, pentru susţinerea programelor
de restructurare şi reformă, aprobat de către
Guvern.”

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât sumele reprezentând vărsăminte din
privatizare au ca destinaţie în anul 2000
răscumpărarea titlurilor de stat pentru
diminuarea datoriei publice interne (vezi
nr.crt.22 din anexa nr.1).
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Autor: domnul deputat Petre Naidin.
74. Art.24. – În anul 2000, prin bugetul de stat se

vor acorda împrumuturi în sumă de 301,8
miliarde lei, din care: 1,4 miliarde lei pentru
finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii
bilaterale şi acorduri interguvernamentale, 0,4
miliarde lei pentru persoanele care beneficiază de
statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de
existenţă şi 300,0 miliarde lei pentru creditarea
producătorilor agricoli.

Se propune suplimentarea cu 600,0 miliarde
lei pentru creditarea producătorilor agricoli.

Autor: domnul deputat Petre Naidin.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei
în calitatea sa de ordonator principal de credite
a considerat că pentru anul 2000 este suficientă
suma de 300 miliarde lei, pentru creditarea
producătorilor agricoli conform Legii
nr.165/1998, având în vedere că aceasta se
adaugă la sumele alocate cu aceeaşi destinaţie
în anii 1998-1999 (1.300,0 miliarde lei).

75. Art.24. – alin. nou Se propune introducerea la art.24 a unui
alineat nou, cu următorul cuprins:

“Art.24. – alin. nou Sumele acordate
persoanelor cu statut de refugiat şi lipsite de
mijloace de existenţă includ şi pe cele aferente
asistenţei medicale, în caz de nevoie”.

Autor: domnul senator Paşca Titus.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât potrivit art.4 din Legea nr.145/1997
privind asigurările sociale de sănătate,
refugiaţii sunt obligaţi să se asigure, iar în
cazul în care nu realizează venituri din salarii,
pensii, şomaj, se vor asigura în condiţiile
art.54 alin.(2) din legea menţionată.

76. Art.26. – (1) Cheltuielile pentru dobânzile
aferente datoriei publice se stabilesc în sumă de
45.646,0 miliarde lei, din care: 28.736,1 miliarde
lei reprezintă dobânzi aferente datoriei publice
interne, 3.190,0 miliarde lei dobânzi aferente
datoriei publice externe care, potrivit
reglementărilor legale, se plătesc de la bugetul de
stat, 6.150,4 miliarde lei cheltuieli ocazionate de
emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul
garanţiilor acordate de stat în condiţiile legii,
3.226,0 miliarde lei diferenţe de curs aferente
datoriei publice externe, în care sunt incluse şi
diferenţele de curs nefavorabile aferente
rambursării ratelor scadente la împrumuturile
externe contractate pentru susţinerea balanţei de
plăţi şi pentru ajustare structurală şi 4.343,5
miliarde lei diferenţe de curs aferente datoriei

La art.26 alin.(1) se propune reducerea cu
5.000,0 miliarde lei a cheltuielilor pentru
dobânzile aferente datoriei publice, respectiv de
la 45.646,0 miliarde lei la 40.646,0 miliarde lei.

Autori: Grupurile parlamentare PDSR din
Senat şi Camera Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât:

- plăţile de dobânzi aferente trimestrului I
a.c. reflectă ratele dobânzilor stabilite în
trimestrul IV 1999, când s-a înregistrat o
inflaţie medie anuală de 45,8%;

- ponderea certificatelor de trezorerie la 91
de zile în totalul titlurilor de stat este relativ
ridicată (26%), fiind agreată atât de investitori
cât şi de emitent, din punct de vedere al
costurilor;

- numai în trimestrul I a.c., cheltuielile
efective cu dobânzile s-au ridicat la 13.298,1
miliarde lei;

- creşterea semnificativă a datoriei publice
prin preluările la bugetul statului a pierderilor
înregistrate la BANCOREX şi Banca Agricolă.
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publice interne.
77. Art.26. – (1) Cheltuielile pentru dobânzile

aferente datoriei publice se stabilesc în sumă de
45.646,0 miliarde lei, din care: 28.736,1 miliarde
lei reprezintă dobânzi aferente datoriei publice
interne, 3.190,0 miliarde lei dobânzi aferente
datoriei publice externe care, potrivit
reglementărilor legale, se plătesc de la bugetul de
stat, 6.150,4 miliarde lei cheltuieli ocazionate de
emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul
garanţiilor acordate de stat în condiţiile legii,
3.226,0 miliarde lei diferenţe de curs aferente
datoriei publice externe, în care sunt incluse şi
diferenţele de curs nefavorabile aferente
rambursării ratelor scadente la împrumuturile
externe contractate pentru susţinerea balanţei de
plăţi şi pentru ajustare structurală şi 4.343,5
miliarde lei diferenţe de curs aferente datoriei
publice interne.

Se propune modificarea art.26 alin.(1), astfel:
“Art.26. – (1) Cheltuielile pentru dobânzile

aferente datoriei publice se stabilesc în sumă de
44.146,0 miliarde lei, din care: 28.736,1 miliarde
lei reprezintă dobânzi aferente datoriei publice
interne, 3.190,0 miliarde lei dobânzi aferente
datoriei publice externe care, potrivit
reglementărilor legale, se plătesc de la bugetul de
stat, 4.650,4 miliarde lei cheltuieli ocazionate de
emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul
garanţiilor acordate de stat în condiţiile legii,
3.226,0 miliarde lei diferenţe de curs aferente
datoriei publice externe, în care sunt incluse şi
diferenţele de curs nefavorabile aferente
rambursării ratelor scadente la împrumuturile
externe contractate pentru susţinerea balanţei de
plăţi şi pentru ajustare structurală şi 4.343,5
miliarde lei diferenţe de curs aferente datoriei
publice interne.”

Autori: Comisia pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibrul ecologic a
Senatului, Comisia pentru administraţie publică şi
organizarea teritoriului şi Comisia pentru
sănătate, ecologie, tineret şi sport ale Camerei
Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât nivelul sumei prevăzute în proiectul
legii are la bază calcule de fundamentare din
care a reieşit suma respectivă.

78. Art.26. – (1) Cheltuielile pentru dobânzile
aferente datoriei publice se stabilesc în sumă de
45.646,0 miliarde lei, din care: 28.736,1 miliarde
lei reprezintă dobânzi aferente datoriei publice
interne, 3.190,0 miliarde lei dobânzi aferente
datoriei publice externe care, potrivit
reglementărilor legale, se plătesc de la bugetul de
stat, 6.150,4 miliarde lei cheltuieli ocazionate de

Se propune reducerea sumei totale cu 2.000,0
miliarde lei.

Autor: domnul deputat Petre Naidin.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât:

- plăţile de dobânzi aferente trimestrului I
a.c. reflectă ratele dobânzilor stabilite în
trimestrul IV 1999, când s-a înregistrat o
inflaţie medie anuală de 45,8%;

- ponderea certificatelor de trezorerie la 91
de zile în totalul titlurilor de stat este relativ
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emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul
garanţiilor acordate de stat în condiţiile legii,
3.226,0 miliarde lei diferenţe de curs aferente
datoriei publice externe, în care sunt incluse şi
diferenţele de curs nefavorabile aferente
rambursării ratelor scadente la împrumuturile
externe contractate pentru susţinerea balanţei de
plăţi şi pentru ajustare structurală şi 4.343,5
miliarde lei diferenţe de curs aferente datoriei
publice interne.

ridicată (26%), fiind agreată atât de investitori
cât şi de emitent, din punct de vedere al
costurilor;

- numai în trimestrul I a.c., cheltuielile
efective cu dobânzile s-au ridicat la 13.298,1
miliarde lei;

- creşterea semnificativă a datoriei publice
prin preluările la bugetul statului a pierderilor
înregistrate la BANCOREX şi Banca Agricolă.

79. Art.26. – (5) Guvernul, prin Ministerul
Finanţelor, este autorizat să contracteze
împrumuturi de stat pentru finanţarea şi
refinanţarea deficitelor bugetului de stat din anii
anteriori şi din anul 2000, până la nivelul
înregistrat la finele fiecărui an.

Se propune modificarea art.26 alin.(5), astfel:
“(5) Guvernul, prin Ministerul Finanţelor,

este autorizat să contracteze împrumuturi de stat
pe termen mijlociu şi lung pentru finanţarea şi
refinanţarea deficitelor bugetului de stat din anii
anteriori şi din anul 2000, până la nivelul
înregistrat la finele fiecărui an.”

Autori: Grupurile parlamentare PDSR din
Senat şi Camera Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât:

-art.17 alin.(2)-(8) din Legea nr.72/1996
privind finanţele publice, prin care se prevede
contractarea de împrumuturi pe termen scurt
numai cu aprobarea Guvernului, a fost abrogat
conform art.51 din Legea nr.81/1999 a datoriei
publice;

- conform art.11 din Legea datoriei publice
nr.81/1999, titlurile de stat pot fi emise pe
termen scurt, mediu sau lung.

80. Art.26. – (6) În vederea asigurării finanţării
temporare a deficitului curent al bugetului de stat
pe anul 2000 din disponibilităţile aflate în contul
general al trezoreriei statului, împrumuturile de
stat pentru finanţarea şi refinanţarea deficitului
bugetului de stat pot fi contractate independent de
soldul contului general al trezoreriei statului.

Se propune reformularea art.26 alin.(6),
astfel:

“(6) Finanţarea temporară a deficitului curent
al bugetului de stat pe anul 2000 se efectuează cu
prioritate din disponibilităţile aflate în contul
general al trezoreriei statului. Împrumuturile de
stat pentru finanţarea şi refinanţarea deficitului
bugetului de stat se lansează pe piaţa monetară
numai în condiţiile lipsei disponibilităţilor în
contul trezoreriei statului, cu respectarea
prevederilor art.17 din Legea nr.72/1996 privind
finanţele publice.”

Autori: Grupurile parlamentare PDSR din

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât:

-art.17 alin.(2)-(8) din Legea nr.72/1996
privind finanţele publice a fost abrogat
conform art.51 din Legea nr.81/1999 a datoriei
publice;

- conform Legii datoriei publice
nr.81/1999, împrumuturile de stat se lansează
pe piaţa financiară în vederea acoperirii
nevoilor de finanţare ale Guvernului şi nu pot
fi lansate cu prioritate din disponibilităţile
aflate în contul general al trezoreriei statului,
întrucât aceasta ar împiedica elaborarea unei
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Senat şi Camera Deputaţilor. strategii a îndatorării şi a unui program concret
de emisiune a titlurilor de stat şi, în consecinţă,
ar putea conduce la atragerea de fonduri cu
costuri foarte mari ce vor trebui suportate de la
buget.

81. Art.26. – alin.(7) nou Se propune introducerea la art.26 a unui
alineat nou, alin.(7), cu următorul cuprins:

“Art.26. – (7) Suma de 10.000,0 miliarde lei,
rezultată din veniturile provenite în urma
privatizării societăţilor comerciale prin Fondul
Proprietăţii de Stat în sumă de 8.000,0 miliarde
lei şi veniturile obţinute ca urmare a valorificării
activelor bancare de către Agenţia de Valorificare
a Activelor Bancare în sumă de 2.000,0 miliarde
lei, va fi utilizată de Ministerul Finanţelor pentru
răscumpărarea titlurilor de stat emise în vederea
acoperirii deficitelor bugetare”.

Autor: domnul deputat Ana Gheorghe.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât a fost preluat cu o altă redactare (vezi
nr.crt.22 din anexa nr.1).

82. Art.27. – (1) Regiile autonome, societăţile şi
companiile naţionale, institutele naţionale de
cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza
Ordonanţei Guvernului nr.25/1995, aprobată şi
modificată prin Legea nr.51/1996, cu modificările
ulterioare şi celelalte societăţi comerciale pot
efectua, anual, în limita unei cote de până la
1,5%, aplicată asupra fondului de salarii realizat
anual aferent salariaţilor cu contract individual de
muncă, cheltuieli care sunt deductibile la calculul
profitului impozabil, pentru funcţionarea
corespunzătoare a unor activităţi sau unităţi aflate
în administrarea acestora potrivit legii, şi anume:
grădiniţe, creşe, dispensare, cabinete medicale,
servicii de sănătate acordate în cazul bolilor
profesionale şi al accidentelor de muncă până la

Se propune menţinerea procentului de 2,5%
calculat asupra fondului de salarii, sumă pe care
agenţii economici o pot folosi pentru cheltuielile
sociale deductibile, atât la alin.(1) cât şi la alin.(3)
al art.27.

Autori: Comisia pentru muncă, protecţie
socială şi problemele şomajului din Senat,
Comisia pentru muncă şi protecţie socială din
Camera Deputaţilor, doamna deputat Paula
Ivănescu şi domnii deputaţi Petre Partal şi Iuliu
Furo.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât majorarea procentului ar determina
diminuări ale impozitului pe profit şi respectiv
diminuarea veniturilor bugetului de stat.
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internarea într-o unitate sanitară, muzee, cantine,
baze sportive, cluburi, cămine de nefamilişti,
precum şi pentru şcolile pe care le au sub
patronaj.

83. Art.27. – (3) Persoanele fizice care desfăşoară
activităţi independente şi care obţin venituri
comerciale sau venituri din profesii liberale,
precum şi asociaţiile fără personalitate juridică,
care îşi desfăşoară activitatea cu salariaţi cu
contract individual de muncă pot efectua în limita
unei cote de 1,5% din drepturile salariale realizate
anual pentru aceste persoane, cheltuieli care sunt
deductibile la calculul venitului net, pentru
destinaţiile prevăzute la alin.(2).

Se propune la art.27 alin.(3) înlocuirea
“asociaţii” cu sintagma “societăţi civile”.

Autor: domnul deputat Petre Naidin.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât în Ordonanţa Guvernului nr.73/1999
privind impozitul pe venit sunt nominalizate ca
asociaţii şi nu ca societăţi civile.

84. Art.27. – (6) Pentru regiile autonome,
societăţile şi companiile naţionale, institutele
naţionale de cercetare-dezvoltare, care
funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului
nr.25/1995, aprobată şi modificată prin Legea
nr.51/1996, cu modificările ulterioare,
subvenţionate de la bugetul de stat, cheltuielile de
protocol, reclamă şi publicitate se aprobă de către
Guvern, odată cu aprobarea bugetelor de venituri
şi cheltuieli ale acestora.

Se propune completarea art.27 alin.(6), astfel:
“Art.27. – (6) Pentru regiile autonome,

societăţile şi companiile naţionale, institutele
naţionale de cercetare-dezvoltare, care
funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului
nr.25/1995, aprobată şi modificată prin Legea
nr.51/1996, cu modificările ulterioare,
subvenţionate de la bugetul de stat, cheltuielile de
protocol, reclamă şi publicitate se aprobă de către
Guvern, odată cu aprobarea bugetelor de venituri
şi cheltuieli ale acestora, în limitele legii.”

Autor: domnul deputat Petre Naidin.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât nu se specifică legea în limitele căreia
sunt stabilite nivelurile respectivelor categorii
de cheltuieli.

85. Art.28. – (2) Fondul de salarii prevăzut în
bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2000 ale
agenţilor economici menţionaţi  la alin.(1) nu
poate depăşi o sumă egală cu  cel mult de patru
ori fondul de salarii consumat în trimestrul IV
1999, corelat cu creşterea productivităţii muncii.

(3) La agenţii economici prevăzuţi  la alin.
(1), care în cursul anului 2000 sunt supuşi

Se propune eliminarea art.28, alin.(2), (3) şi
(4).

Autori: Comisia pentru muncă, protecţie
socială şi problemele şomajului din Senat,
Comisia pentru muncă şi protecţie socială din
Camera Deputaţilor, Grupurile parlamentare
PDSR din Senat şi Camera Deputaţilor şi domnul
deputat Marian Sârbu.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât în conformitate cu art.8 şi art.9 din
Legea nr.14/1991, republicată, pentru frânarea
procesului inflaţionist şi a şomajului, Guvernul
poate lua pentru o perioadă de cel mult un an,
măsuri de moderare a creşterii salariilor,
perioadă care poate fi prelungită la propunerea
Guvernului, precum şi îngheţarea salariilor pe
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reorganizării sau la care, prin aplicarea măsurilor
de restructurare, intervin modificări ale numărului
de personal faţă de cel realizat în trimestrul IV
1999, fondul de salarii pe anul 2000 se va
determina pe baza fondului de salarii consumat în
trimestru IV 1999, recalculat în funcţie de
numărul mediu al personalului, rezultat în urma
aplicării măsurilor de reorganizare sau de
restructurare, aprobate potrivit legii, corectat cu
creşterea productivităţii muncii.

(4) Pentru agenţii economici din sectorul
extractiv care s-au încadrat în programele
aprobate de reducere a pierderilor şi îşi continuă
procesul de restructurare, fondul de salarii
determinat potrivit alin.(2) se corectează cu
creşterea productivităţii muncii.

perioade limitate. Aceasta nu contravine
principiului liberei negocieri a salariilor,
negocierea făcându-se nominal pe baza
Contractului colectiv de muncă.

Afirmăm aceasta şi pentru faptul că
“corelarea cu creşterea productivităţii muncii”
reprezintă un indicator important al creşterii
economice.

86. Art.28. – (2) Fondul de salarii prevăzut în
bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2000 ale
agenţilor economici menţionaţi  la alin.(1) nu
poate depăşi o sumă egală cu  cel mult de patru
ori fondul de salarii consumat în trimestrul IV
1999, corelat cu creşterea productivităţii muncii.

Se propune eliminarea art.28 alin.(2).
Autor: domnul deputat Petre Naidin.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât în conformitate cu art.8 şi art.9 din
Legea nr.14/1991, republicată, pentru frânarea
procesului inflaţionist şi a şomajului, Guvernul
poate lua pentru o perioadă de cel mult un an,
măsuri de moderare a creşterii salariilor,
perioadă care poate fi prelungită la propunerea
Guvernului, precum şi îngheţarea salariilor pe
perioade limitate. Aceasta nu contravine
principiului liberei negocieri a salariilor,
negocierea făcându-se nominal pe baza
Contractului colectiv de muncă.

Afirmăm aceasta şi pentru faptul că
“corelarea cu creşterea productivităţii muncii”
reprezintă un indicator important al creşterii
economice.

87. Art.28 alin.(5) nou Se propune introducerea la art.28 a unui
alineat nou, alin.(5), cu următorul cuprins:

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât aspectele ce se propun a fi
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“Art.28. – (5), lit.a) Salariile personalului din
regiile autonome, companiile naţionale şi societăţi
comerciale cu capital majoritar de stat se vor
stabili de Parlament cu avizul Comisiilor de
muncă şi protecţie socială şi a Comisiilor de
buget, finanţe şi bănci din Senat şi Camera
Deputaţilor.

lit.b) Art.1 alin.(6) din Legea nr.14/1991
privind salarizarea se va modifica şi completa
după cum urmează: Salariul de bază, adaosurile şi
sporurile sunt confidenţiale doar în cazul
societăţilor comerciale cu capital majoritar
privat”.

Autor: domnul deputat Petre Partal.

reglementate sunt aprobate prin Legea
nr.14/1991, iar potrivit art.72 alin.(3), lit.l) din
Constituţia României regimul general privind
raporturile de muncă face parte din domeniul
legilor organice ce nu pot fi modificate prin
legea bugetului de stat este lege ordinară.

88. CAPITOLUL VI
Dispoziţii referitoare la bugetele locale

Se propune introducerea următoarelor
prevederi:

- majorarea cotei de repartizare a impozitului
pe venitul global de la 40% la 45% pentru
unităţile administrativ-teritoriale şi de la 10% la
20% pentru bugetele proprii ale consiliilor
judeţene;

 -reducerea cotei cuvenite bugetului de stat de
la 40% la 25%;

-precizarea în mod expres a respectării
principiului teritorialităţii unităţilor administrativ-
teritoriale în a căror rază îşi desfăşoară activitatea
unităţile plătitoare;

-alocarea necondiţionată de cuprinderea în
bugetul local a cotei de 50%, de fonduri conform
Legii nr.118/1996 privind fondul special al
drumurilor publice cel puţin pentru lucrările în
continuare finanţate din aceste fonduri.

Autor: domnul senator Marcu Burtea.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât:

-propunerile contravin prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.216/1999 privind modificarea art.8 alin.(3)
din Legea privind finanţele publice locale,
nr.189/1998;

-Legea nr.118/1996 nu conţine asemenea
prevederi.

89. Art.31. – (1) Din impozitul pe venit încasat la La art.31 alin.(1) şi Anexa nr.5 se propune Se propune respingerea amendamentului,
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bugetul de stat se vor stabili sume defalcate
pentru echilibrarea bugetelor locale, reprezentând
1.787,0 miliarde lei, din care: 446,8 miliarde lei
se alocă bugetelor proprii ale judeţelor, potrivit
anexei nr.5, iar diferenţa se repartizează pe
comune, oraşe şi municipii de către consiliul
judeţean, prin hotărâre, după consultarea
primarilor şi cu asistenţa tehnică de specialitate a
direcţiei generale a finanţelor publice şi
controlului financiar de stat.

Anexa nr.5.

suplimentarea sumelor defalcate pentru
echilibrarea bugetelor locale cu 2.000,0 miliarde
lei, din care 553,2 miliarde lei pentru bugetele
proprii ale judeţelor.

Autori: Grupurile parlamentare PDSR din
Senat şi Camera Deputaţilor.

întrucât nu prevede sursa de acoperire.

90. Art.31. – (1) Din impozitul pe venit încasat la
bugetul de stat se vor stabili sume defalcate
pentru echilibrarea bugetelor locale, reprezentând
1.787,0 miliarde lei, din care: 446,8 miliarde lei
se alocă bugetelor proprii ale judeţelor, potrivit
anexei nr.5, iar diferenţa se repartizează pe
comune, oraşe şi municipii de către consiliul
judeţean, prin hotărâre, după consultarea
primarilor şi cu asistenţa tehnică de specialitate a
direcţiei generale a finanţelor publice şi
controlului financiar de stat.

Se propune modificarea art.31 alin.(1), astfel:
“Art.31. – (1) Din impozitul pe venit încasat

la bugetul de stat se vor stabili sume defalcate
pentru echilibrarea bugetelor locale, reprezentând
3.287,0 miliarde lei, din care: 446,8 miliarde lei
se alocă bugetelor proprii ale judeţelor, potrivit
anexei nr.5, iar diferenţa se repartizează pe
comune, oraşe şi municipii de către consiliul
judeţean, prin hotărâre, după consultarea
primarilor şi cu asistenţa tehnică de specialitate a
direcţiei generale a finanţelor publice şi
controlului financiar de stat.”

Cu modificarea corespunzătoare a anexei
nr.5.

Autori: Comisia pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibrul ecologic a
Senatului, Comisia pentru administraţie publică şi
organizarea teritoriului şi Comisia pentru
sănătate, ecologie, tineret şi sport ale Camerei
Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât nu se prevede sursa de acoperire.

91. Art.31. – alin.(11) nou Se propune introducerea la art.31 a unui
alineat nou, alin.(11), cu următorul cuprins:

“Art.31. – (11) La repartizarea pe unităţi

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât repartizarea sumelor defalcate din
impozitul pe venit şi a celor din cota de 10% la
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administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din
impozitul pe venit şi a celor din cota de 10% la
dispoziţia consiliului judeţean, consiliile judeţene
vor aloca cu prioritate sumele necesare
echilibrării bugetelor locale ale localităţilor care
încasează venituri insuficiente din aplicarea
prevederilor art.8 alin.(3) din Legea nr.189/1998
privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, în vederea asigurării
finanţării activităţii acestora”.

Autor: domnul deputat Nicolae Popa.

dispoziţia consiliului judeţean se face în
funcţie de capacitatea financiară a fiecărei
unităţi administrativ-teritoriale.

92. Art.31. – alin.(11) nou Se propune suplimentarea sumelor defalcate
pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de
1.500,0 miliarde lei, rezultând astfel suma totală
de 3.287,0 miliarde lei.

Sursă: 10.000,0 miliarde lei ce vor fi
recuperate de la Fondul Proprietăţii de Stat şi
Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare.

Autor: domnii deputaţi Ioan Aron Popa,
Nicolae Popa şi Ştefan Ignat.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât sumele obţinute din privatizare şi din
valorificarea activelor bancare sunt destinate
răscumpărării titlurilor de stat în vederea
reducerii datoriei publice interne.

93. Art.31 alin.(11) nou Se propune introducerea unui alineat nou,
alin.(11), cu următorul cuprins:

“Alin.(11) Pentru anul 2000, începând cu luna
următoare lunii în care prezenta lege se publică în
Monitorul Oficial al României, cotele care se
alocă de la bugetul de stat fiecărei unităţi
administrativ-teritoriale, conform Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.216/1999 sunt:

-40% la bugetele locale ale comunelor,
oraşelor şi municipiilor;

-20% la bugetul propriu al judeţului
respectiv.”

Autor: domnul deputat Petre Naidin.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât propunerea contravine prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.216/1999 privind modificarea art.8 alin.(3)
din Legea privind finanţele publice locale,
nr.189/1998.

94. Art.31 alin.(12) nou Se propune introducerea unui alineat nou, Se propune respingerea amendamentului,
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alin.(12), cu următorul cuprins:
“Alin.(12) Excedentul de la unele unităţi

administrativ-teritoriale poate fi utilizat de către
consiliul judeţean pentru echilibrarea bugetelor
altor unităţi.”

Autor: domnul deputat Petre Naidin.

întrucât duce la încălcarea autonomiei
financiare a unităţilor administrativ-teritoriale
stipulată prin Legea privind finanţele publice
locale, nr.189/1998.

95. Art.31. – (2) Sumele defalcate din impozitul
pe venit pentru subvenţionarea energiei termice
livrată populaţiei, în sumă de 1.200,0 miliarde lei,
prevăzută în anexa nr.6, se repartizează de către
consiliul judeţean, în condiţiile prevăzute la
alin.(1) în funcţie de cantitatea de energie termică
livrată populaţiei, la care preţul local depăşeşte
preţul naţional de referinţă.

Anexa nr.6.

La art.31. – (2) şi Anexa nr.6 se propune
suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe
venit pentru subvenţionarea energiei termice
livrate populaţiei cu 1.300,0 miliarde lei.

Autori: Grupurile parlamentare PDSR din
Senat şi Camera Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât nu se prevede sursa de acoperire.

96. Art.31. – (2) Sumele defalcate din impozitul
pe venit pentru subvenţionarea energiei termice
livrată populaţiei, în sumă de 1.200,0 miliarde lei,
prevăzută în anexa nr.6, se repartizează de către
consiliul judeţean, în condiţiile prevăzute la
alin.(1) în funcţie de cantitatea de energie termică
livrată populaţiei, la care preţul local depăşeşte
preţul naţional de referinţă.

Anexa nr.6.

Se propune la art.31 alin.(2) şi Anexa nr.6
suplimentarea cu 500,0 miliarde lei.

Sursă: reducerea disponibilizărilor colective.
Autor: domnul deputat Petre Naidin.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât nu se prevede sursa de acoperire;
reducerea disponibilizărilor colective nu poate
reprezenta sursă de venit a bugetului de stat.

97. Art.31. – (3) Criteriul de repartizare pe unităţi
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din
impozitul pe venit şi a celor din cota de 10% la
dispoziţia consiliului judeţean pentru echilibrarea
bugetelor locale, este prevăzut în anexa nr.7.

Anexa nr.5.

Se propune modificarea art.31 alin.(3) şi
Anexei nr.5 a sintagmei “cota de 10%” cu “cota
de 15%”.

Autor: domnul deputat Petre Naidin.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât propunerea contravine prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.216/1999 privind modificarea art.8 alin.(3)
din Legea privind finanţele publice locale,
nr.189/1998.

98. Art.31. – (3) Criteriul de repartizare pe unităţi
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din
impozitul pe venit şi a celor din cota de 10% la
dispoziţia consiliului judeţean pentru echilibrarea

Se propune completarea art.31 alin.(3) cu
următorul text:

“…care poate fi adaptată potrivit condiţiilor
locale prin hotărâri ale consiliilor judeţene”.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât criteriul “capacitatea financiară” ţine
seama de veniturile pe locuitor şi concentrează
mai bine sumele de echilibrare spre categoriile
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bugetelor locale, este prevăzut în anexa nr.7. Autori: Comisia pentru industrii şi servicii a
Camerei Deputaţilor şi domnul deputat UDMR
Antal Istvan.

de administraţii publice locale ale căror
venituri sunt insuficiente.

99. Art.31, alin.(8) nou Se propune introducerea la art.31 a unui
alineat nou, alin.(8), cu următorul cuprins:

“Art.31. - (8) Consiliile locale pot
subvenţiona transportul public local de călători în
limita a 50% din cheltuielile materiale de
exploatare realizate de agenţii economici ce
prestează aceste servicii”.

Autori: Grupurile parlamentare PDSR din
Senat şi Camera Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât propunerea ar duce la încălcarea
autonomiei financiare a unităţilor
administrativ-teritoriale stipulată prin Legea
privind finanţele publice locale, nr.189/1998,
deoarece în prezent limita maximă de
subvenţionare a transportului public local este
de 50% la unităţile administrativ-teritoriale şi
60% la municipiul Bucureşti; limită în cadrul
căreia fiecare consiliu local aprobă nivelul
concret al subvenţiei în funcţie de specificul
local.

100. Art.32. – Categoriile de venituri şi cheltuieli
aferente bugetelor locale pe anul 2000 sunt
prevăzute în anexa nr.8.

Anexa nr.8.

Se propune eliminarea art.32 şi a Anexei nr.8.
Totodată, se propune următorul text:
“Cheltuieli pentru lucrări de investiţii aferente

unităţilor de învăţământ preuniversitar, plata
burselor şi cheltuielilor necesare pentru acordarea
tarifelor reduse la transportul local public de
călători în comun.”

Autor: domnul deputat Petre Naidin.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât prevederile respective nu se regăsesc
în art.32 şi anexa nr.8 la proiectul Legii
bugetului de stat.

101. Art.32 alin.(2) nou
Anexa nr.8.

Se propune introducerea la art.32 a unui
alineat nou, alin.(2) şi modificarea Anexei nr.8,
astfel:

“Art.32. – (2) Consiliile locale, judeţene sau
Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor
acorda cu prioritate subvenţii din bugetele locale
pentru menţinerea funcţionalităţii serviciilor de
transport urban, în comun, de călători şi
acoperirea financiară a gratuităţilor şi a
facilităţilor acordate, potrivit legii, sau prin
hotărâri ale consiliilor locale, a unor categorii de

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât propunerea ar duce la încălcarea
autonomiei financiare a unităţilor
administrativ-teritoriale stipulată prin Legea
privind finanţele publice locale, nr.189/1998,
deoarece în prezent limita maximă de
subvenţionare a transportului public local este
de 50% la unităţile administrativ-teritoriale şi
60% la municipiul Bucureşti; limită în cadrul
căreia fiecare consiliu local aprobă nivelul
concret al subvenţiei în funcţie de specificul
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persoane.”
Autor: domnul deputat Petre Naidin.

local.

102. Art.35. – (2) În termen de 60 de zile de la
intrarea în vigoare a prezentei legii, unităţile
administrativ-teritoriale care au beneficiat de
sume defalcate din impozitul pe salarii pentru
finanţarea cheltuielilor din bugetele locale peste
nivelul sumelor defalcate din impozitul pe venit
repartizate, în condiţiile prevederilor art.30
alin.(1) din prezenta lege, vor restitui sumele
respective la bugetul de stat.

Se propune completarea art.35 alin.(2), astfel:
“Art.35. – (2) În termen de 60 de zile de la

intrarea în vigoare a prezentei legi, unităţile
administrativ-teritoriale care au beneficiat de
sume defalcate din impozitul pe salarii pentru
finanţarea cheltuielilor din bugetele locale peste
nivelul sumelor defalcate din impozitul pe venit
repartizate, în condiţiile prevederilor art.31
alin.(1) din prezenta lege, vor restitui sumele
respective până la data de 30 noiembrie 2000, la
bugetul de stat. În caz contrar Ministerul
Finanţelor va proceda la retragerea sumelor
restante din contul bugetelor locale.”

Autor: domnul deputat Petre Naidin.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât nu corespunde derulării ritmice a
cheltuielilor în concordanţă cu resursele şi cu
încadrarea în nivelul deficitului aprobat al
bugetului de stat.

103. Art.35. – (2) În termen de 60 de zile de la
intrarea în vigoare a prezentei legii, unităţile
administrativ-teritoriale care au beneficiat de
sume defalcate din impozitul pe salarii pentru
finanţarea cheltuielilor din bugetele locale peste
nivelul sumelor defalcate din impozitul pe venit
repartizate, în condiţiile prevederilor art.30
alin.(1) din prezenta lege, vor restitui sumele
respective la bugetul de stat.

Se propune modificarea art.35 alin.(2), astfel:
“Art.35. – (2) În termen de 90 de zile de la

intrarea în vigoare a prezentei legi, unităţile
administrativ-teritoriale care au beneficiat de
sume defalcate din impozitul pe salarii pentru
finanţarea cheltuielilor din bugetele locale peste
nivelul sumelor defalcate din impozitul pe venit
repartizate, în condiţiile prevederilor art.30
alin.(1) din prezenta lege, vor restitui sumele
respective la bugetul de stat.”

Autor: domnul senator Avram Gheorghe.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât nu corespunde derulării ritmice a
cheltuielilor în concordanţă cu resursele şi cu
încadrarea în nivelul deficitului aprobat al
bugetului de stat.

104. Cap.VII – art.36-49 Se propune precizarea, pentru fiecare dintre
fonduri, a următoarelor informaţii:

1. suma totală;
2. cine o administrează (pentru a evita

organismele paralele – ministere, agenţii);
3. cu ce destinaţie concretă, pe obiective şi

unităţi (în anexe lucrul acesta nu se reflectă,

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât informaţiile respective se regăsesc în
anexele la proiectul Legii bugetului de stat.
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credem, îndeajuns).
Autor: domnul deputat Dumitru Bălăeţ.

105. Cap. VII – art.36-49 Se propune reducerea numărului fondurilor
speciale existente în număr de 25 în prezent, într-
un procent de 50%, iar sumele rezultate să fie
utilizate în susţinerea unor sectoare economice
prioritare.

Autori: domnii deputaţi Nicolae Popa şi Ioan
Aron Popa.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât acesta nu face obiectul proiectului
Legii bugetului de stat.

106. Art.36 nou Se propune introducerea unui articol nou,
art.36 în cadrul cap.IV, cu următorul cuprins:

“Art.36.nou – Veniturile cu destinaţie
specială în anexele nr.7 şi 8 provenite din
fondurile administrate de ministere sau agenţii de
stat se vor comunica consiliilor locale în termen
de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei
legi.”

Autori: Grupurile parlamentare PDSR din
Senat şi Camera Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât atribuţiile ministerelor în cauză sunt
stabilite prin actele normative de aprobare a
fondurilor speciale.

107. Art.36 nou Se propune introducerea unui articol nou,
art.36 în cadrul cap.IV, cu următorul cuprins:

“Art.36.nou – Repartizarea pe unităţi
administrativ-teritoriale a fondurilor cu destinaţie
specială să se efectueze pe baza unor criterii
concrete prevăzute de Legea bugetului”.

Autor: domnul deputat Márton Árpád.

Idem nr.crt.106.

108. Art.37. – Veniturile şi cheltuielile bugetului
Fondului pentru asigurări sociale de sănătate, pe
anul 2000, constituit în baza prevederilor Legii
privind asigurările sociale de sănătate,
nr.145/1997, cu modificările şi completările
ulterioare sunt prevăzute în anexa nr.9.

La art.37 cheltuielile bugetului Fondului
pentru asigurări sociale de sănătate se propune a
fi reduse la cheltuieli de personal cu suma de
150,0 miliarde lei, iar cheltuielile pentru servicii
medicale şi medicamente să fie majorate cu
2.441,0 miliarde lei prin utilizarea excedentului şi
a reducerii de la cheltuielile de personal.

Autori: Grupurile parlamentare PDSR din

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât prin diminuarea cheltuielilor de
personal cu suma de 150,0 miliarde lei acestea
s-ar situa sub nivelul realizat în anul 1999 de
200,3 miliarde lei, fapt ce conduce la
diminuarea drastică a numărului de personal şi
perturbarea funcţionării normale a sistemului
de asigurări de sănătate.
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Senat şi Camera Deputaţilor. Referitor la majorarea cheltuielilor pentru
servicii medicale şi medicamente, menţionăm
că propunerile pentru anul 2000 asigură o
creştere cu 40% faţă de realizările anului 1999.

109. Art.37. – Veniturile şi cheltuielile bugetului
Fondului pentru asigurări sociale de sănătate, pe
anul 2000, constituit în baza prevederilor Legii
privind asigurările sociale de sănătate,
nr.145/1997, cu modificările şi completările
ulterioare sunt prevăzute în anexa nr.9.

Anexa nr.9.

Se propune suplimentarea cap.62.16 “Servicii
medicale şi medicamente” cu 1.000,0 miliarde lei.

Sursă: valorificare eficientă prin Agenţia de
Valorificare a Activelor Bancare.

Autor: domnul deputat Petre Naidin.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât sursa indicată nu este cuprinsă la
venituri în bugetul de stat, sumele obţinute din
valorificarea activelor bancare urmând a fi
folosite pentru diminuarea datoriei publice
interne.

110. Art.37 alin. nou Se propune introducerea la art.37 a unui
alineat nou, alin.(2), cu următorul cuprins:

“Art.37. – (2) Serviciile medicale acordate
elevilor şi studenţilor din Republica Moldova,
care studiază în România, se suportă din bugetul
fondului de asigurări sociale de sănătate”.

Autori: Comisia pentru sănătate, ecologie şi
sport a Senatului şi Comisia pentru sănătate şi
familie a Camerei Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât stabilirea modului de acordare a
serviciilor medicale elevilor şi studenţilor din
Republica Moldova nu poate face obiectul
legii bugetare, pentru reglementarea acestui
aspect fiind necesară elaborarea unui act
normativ special.

111. Art.38. – Veniturile şi cheltuielile bugetului
Fondului special pentru sănătate publică, pe anul
2000, constituit în baza prevederilor Ordonanţei
Guvernului privind finanţarea ocrotirii sănătăţii,
nr.22/1992, aprobată prin Legea nr.114/1992, cu
modificările şi completările ulterioare, sunt
prevăzute în anexa nr.10.

Anexa nr.10.

Se propune utilizarea excedentelor la
cap.58.07, art.23 “Medicamente şi materiale
sanitare”.

Autor: domnul deputat Petre Naidin.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât suma cuprinsă în proiectul bugetului
Fondului special pentru sănătate publică la
art.23 “Medicamente şi materiale sanitare”
este acoperitoare în condiţiile în care unităţile
finanţate de la bugetul de stat şi, după caz, din
fondul special pentru sănătate publică din
subordinea Ministerului Sănătăţii, pentru care
se alocă fonduri pentru medicamente şi
materiale sanitare, sunt: Institutul Naţional de
Hematologie Transfuzională din Bucureşti şi
reţeaua de transfuziologie, Sanatorii de Boli
Profesionale, secţiile şi cabinetele de medicina
muncii (boli profesionale), creşe, Leprozeria
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din Tichileşti.
112. Art.38 alin.(2) nou

Anexa nr.10
Se propune introducerea unui alineat nou,

alin.(2), cu următorul cuprins:
“Art.38. – (2) O cotă de 25% din amenzile

aplicate de persoanele împuternicite de către
Ministerul Sănătăţii, conform legii, se face venit
la bugetul Fondului special pentru sănătate
publică.”

Autor: domnul deputat Petre Naidin.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât potrivit art.5 alin.(1) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.109/1999 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.22/1992 privind
finanţarea ocrotirii sănătăţii, cota de 25% din
amenzile aplicate şi încasate de persoanele
împuternicite de Ministerul Sănătăţii pentru
exercitarea inspecţiei sanitare de stat constituie
sursă a Fondului de sănătate publică, veniturile
din această sursă fiind cuprinse în anexa nr.10,
cap.22.07 “Diverse venituri”.

113. Art.39. – Veniturile şi cheltuielile bugetului
Fondului special de solidaritate socială pentru
persoane cu handicap, pe anul 2000, constituit în
baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului privind protecţia specială şi
încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap,
nr.102/1999, sunt prevăzute în anexa nr.11.

Anexa nr.11.

La art.39 şi anexa nr.11 cheltuielile Fondului
special de solidaritate socială pentru persoane cu
handicap se propune majorarea cu 1.191,0
miliarde lei, reprezentând excedentul acestui
Fond.

Autori: Grupurile parlamentare PDSR din
Senat şi Camera Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât veniturile prevăzute a se aloca
depăşesc cheltuielile aferente plăţii drepturilor
acordate persoanelor cu handicap, potrivit
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.102/1999, calculate funcţie de numărul
mediu de beneficiari şi cuantumul mediu al
drepturilor.

114. Art.39 alin.nou Se propune introducerea la art.39 a unui nou
alineat, alin.(2), cu următorul cuprins:

“Art.39. – (2) Sumele prevăzute în anexa
nr.11 pentru transferuri către bugetele locale
pentru susţinerea sistemului de protecţie a
persoanelor cu handicap cuprind şi sumele pentru
plata de către consiliile locale a asistenţilor
personali şi se repartizează pe ordonatori
principali de credite în funcţie de numărul
acestora”.

Autor: Consiliul judeţean Sibiu.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.102/1999 privind protecţia specială şi
încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
cuprinde prevederi în acest sens.

115. Art.40. – Veniturile şi cheltuielile bugetului
Fondului special pentru dezvoltarea şi

La art.40 şi anexa nr.12 bugetul Fondului
special pentru dezvoltarea şi modernizarea

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât excedentul fondului special a fost avut
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modernizarea punctelor de control pentru trecerea
frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale,
pe anul 2000, constituit în baza prevederilor Legii
nr.8/1994, modificată prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.97/1999, precum şi a prevederilor
referitoare la nivelul comisionului pentru servicii
vamale, aprobat prin legile speciale de ratificare a
acordurilor internaţionale, sunt prevăzute în anexa
nr.12.

Anexa nr.12.

punctelor de control pentru trecerea frontierei,
precum şi a celorlalte unităţi vamale prezintă un
excedent de 330,0 miliarde lei, respectiv 48,5%
din veniturile totale.

Se propune eliminarea acestui excedent prin:
-dezvoltarea, modernizarea şi dotarea

punctelor vamale cu aparatură şi mijloace pentru
urgentarea serviciilor şi depistarea faptelor de
contrabandă;

-reducerea comisionului pentru servicii
vamale cu efecte favorabile asupra activităţii de
comerţ exterior.

Autori: Grupurile parlamentare PDSR din
Senat şi Camera Deputaţilor.

în vedere la stabilirea deficitului bugetar.

116. Art.41. – Veniturile şi cheltuielile bugetului
Fondului special pentru dezvoltarea sistemului
energetic, pe anul 2000, constituit în baza
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.29/1994,
aprobată prin Legea nr.136/1994, cu modificările
ulterioare, sunt cuprinse în anexa nr.13.

Anexa nr.13.

Se propune la art.41 şi anexa nr.13 Fondul
special pentru dezvoltarea sistemului energetic
majorarea cheltuielilor cu 200,0 miliarde lei.

Autori: Grupurile parlamentare PDSR din
Senat şi Camera Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât excedentul fondului special a fost avut
în vedere la stabilirea deficitului bugetar.

117. Art.41. – Veniturile şi cheltuielile bugetului
Fondului special pentru dezvoltarea sistemului
energetic, pe anul 2000, constituit în baza
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.29/1994,
aprobată prin Legea nr.136/1994, cu modificările
ulterioare, sunt cuprinse în anexa nr.13.

Anexa nr.13.

Se propune la art.41 şi Anexa nr.13 utilizarea
excedentului la cap.66.11, art.73 “Investiţii”
pentru finanţarea lucrărilor la Unitatea nr.2 –
Cernavodă.

Autor: domnul deputat Petre Naidin.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât excedentul fondului special a fost avut
în vedere la stabilirea deficitului bugetar.

118. Art.42. – Veniturile şi cheltuielile bugetului
Fondului special pentru promovarea şi
dezvoltarea turismului, pe anul 2000, constituit în
baza prevederilor Ordonanţei Guvernului
nr.8/1998, modificată şi completată prin
Ordonanţa Guvernului nr.43/1998, sunt prevăzute

Se propun la art.42 şi anexa nr.14 – Bugetul
Fondului special pentru promovarea şi
dezvoltarea turismului următoarele modificări:

a) eliminarea cheltuielilor pentru gestionarea
fondului urmând ca acesta să se facă de Agenţia
Naţională pentru Turism, respectiv a cheltuielilor:

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât contravine prevederilor Ordonanţei
Guvernului nr.8/1998, modificată şi
completată prin Ordonanţa Guvernului
nr.43/1998 referitoare la modul de gestionare a
fondurilor încasate şi a cotelor de T.V.A.
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în anexa nr.14.
Anexa nr.14.

-de personal 7,6 miliarde lei;
-materiale şi prestări de servicii cu caracter

funcţional 1,35 miliarde lei;
b) utilizarea integrală a veniturilor încasate de

la societăţile de turism pentru promovarea şi
dezvoltarea turismului;

c) în cazul în care nu se acceptă utilizarea
veniturilor în scopul pentru care a fost creat
Fondul să se reducă cotele aplicate la prestaţiile
turistice ţinând seama că societăţile comerciale
sunt afectate financiar de majorarea cotei T.V.A.
de la 11% la 19%.

Autori: Grupurile parlamentare PDSR din
Senat şi Camera Deputaţilor.

aplicate la prestaţiile turistice.

119. Art.43. – Veniturile şi cheltuielile bugetului
Fondului special al drumurilor publice, pe anul
2000, constituit în baza prevederilor Legii
nr.118/1996, republicată, cu modificările
ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr.15.

Anexa nr.15.

Se propune la art.43 şi Anexa nr.15 utilizarea
excedentului pentru finanţarea lucrărilor
“Drumuri locale” – acţiuni economice – art.20.

Autor: domnul deputat Petre Naidin.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât excedentul fondului special a fost avut
în vedere la stabilirea deficitului bugetar.

120. Art.43 alin.(2) nou
Anexa nr.15

Se propune introducerea unui alineat nou,
alin.(2), cu următorul cuprins:

“Art.43. – (2) Cota din Fondul special al
drumurilor publice destinată pentru drumurile
locale este defalcată pe judeţe conform criteriilor
de repartizare prevăzute în anexa nr.15.”

Autor: domnul deputat Petre Naidin.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât atribuţiile ministerelor în cauză sunt
stabilite prin actele normative de aprobare a
fondurilor speciale.

121. Art.46. – (2) În anul 2000, veniturile
bugetului Fondului special de susţinere a
învăţământului de stat se utilizează pentru
finanţarea cheltuielilor de personal ale unităţilor
şi instituţiilor de învăţământ preuniversitar din
subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale.

Se propune modificarea art.46 alin.(2), astfel:
“Art.46. – (2) În anul 2000, veniturile

bugetului Fondului special de susţinere a
învăţământului de stat se utilizează pentru
finanţarea cheltuielilor de dotare didactico-
materială a unităţilor şi instituţiilor de învăţământ
preuniversitar din subordinea Ministerului

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât potrivit Ordonanţei Guvernului
nr.8/2000, veniturile fondului respectiv au fost
luate în calcul, în integralitatea lor, pentru
acoperirea cheltuielilor de personal.
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Educaţiei Naţionale.”
Autori: domnii deputaţi PDSR Petru

Bejinariu şi Mihai Vitcu.
122. Art.46. – (2) În anul 2000, veniturile

bugetului Fondului special de susţinere a
învăţământului de stat se utilizează pentru
finanţarea cheltuielilor de personal ale unităţilor
şi instituţiilor de învăţământ preuniversitar din
subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale.

La art.46 alin.(2) se propune eliminarea
cuvântului “preuniversitar”.

Autori: Grupurile parlamentare PDSR din
Senat şi Camera Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât în anul 2000 Fondul special de
susţinere a învăţământului de stat se utilizează
pentru finanţarea cheltuielilor de personal din
învăţământul preuniversitar potrivit
Ordonanţei Guvernului nr.8/2000; cheltuielile
cu salariile în cazul unităţilor de învăţământ
superior se acoperă de la titlul “Transferuri” –
Finanţarea de bază a învăţământului superior.

123. Art.48. – Veniturile şi cheltuielile bugetului
Fondului special pentru reducerea riscului
tehnologic la utilaje, echipamente şi instalaţii
industriale, pe anul 2000, constituit potrivit
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.96/1999,
sunt prevăzute în anexa nr.20.

Se propune eliminarea art.48 prin abrogarea
Ordonanţei Guvernului nr.96/1999, sumele
obţinute până în prezent în urma aplicării
prevederilor acestei ordonanţe vor fi folosite
pentru susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii.

Autori: domnii deputaţi Nicolae Popa şi
Aurel Papuc.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât acesta nu face obiectul proiectului
Legii bugetului de stat.

124. Art.49. – (11) nou Se propune introducerea la art.49 a unui
alineat nou, alin.(11), cu următorul cuprins:

“Art.49. – (11) Excedentele fondurilor
speciale vor fi utilizate în anul curent potrivit
destinaţiilor stabilite prin legile speciale de
înfiinţare”.

Autor: domnul deputat Constantin Teculescu.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât acestea au fost avute în vedere la
stabilirea deficitului bugetar, în caz contrar cu
sumele respective ar trebui reduse fondurile
alocate de la bugetul de stat instituţiilor în
cauză.

125. Art.51. – Guvernul poate aproba modificări în
structură şi între ordonatorii principali de credite,
cu încadrarea în nivelul total al intrărilor de
credite externe, cuprinse în anexele nr.1 şi nr.2, în
funcţie de derularea programelor de împrumut
extern, aprobate potrivit legii.

Se propune eliminarea expresiei “în structuri”
(rândul 1).

Autor: domnul deputat Dumitru Bălăeţ

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât potrivit prevederilor Legii nr.72/1996
privind finanţele publice, în execuţie Guvernul
şi Ministerul Finanţelor au sarcina urmăririi
încadrării în echilibrul bugetar.

126. Art.53. – (1) Ordonatorii principali de credite
au obligaţia de a analiza lunar situaţia creditelor

Se propune completarea art.53 alin.(1), astfel:
“Art.53. – (1) Ordonatorii principali de

Se propune respingerea amendamentului
în temeiul prevederilor art.36 alin.(1), lit.a)
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bugetare aprobate prin bugetul de stat pe anul
2000, pentru care, în baza unor dispoziţii legale
sau a altor cauze, acţiunile şi sarcinile au fost ori
pot fi anulate sau amânate, şi de a propune
Ministerului Finanţelor anularea creditelor
respective.

credite, prin consultare cu ordonatorii secundari,
au obligaţia de a analiza lunar situaţia creditelor
bugetare aprobate prin bugetul de stat pe anul
2000, pentru care, în baza unor dispoziţii legale
sau a altor cauze, acţiunile şi sarcinile au fost ori
pot fi anulate sau amânate, şi de a propune
Ministerului Finanţelor anularea creditelor
respective.”

Autor: domnul deputat Petre Naidin.

din Legea nr.72/1996 privind finanţele publice,
potrivit cărora ordonatorii principali şi
ordonatorii secundari şi terţiari de credite
răspund de utilizarea creditelor bugetare.

127. Art.54. – (1) În bugetele ordonatorilor
principali de credite sunt prevăzute, după caz, şi
sumele reprezentând contribuţia Guvernului
României la realizarea programelor şi proiectelor
cu finanţare internaţională.

(2) Ordonatorii principali de credite au
obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare
aprobate pe anul 2000, să asigure integral şi cu
prioritate fondurile necesare reprezentând
componenta locală, aferentă derulării programelor
şi proiectelor cu finanţare internaţională.

(3) Se interzice ordonatorilor principali de
credite să efectueze virări de credite bugetare de
la titlul “Transferuri”, alineatul “Contribuţii la
programele realizate cu finanţare internaţională”
la celelalte titluri de cheltuieli ale aceluiaşi capitol
sau la alte capitole bugetare.

(4) Sumele reprezentând contribuţia
Guvernului la realizarea obiectivelor de investiţii
cu finanţare externă la titlul “Cheltuieli de
capital” nu pot fi redistribuite la alte obiective de
investiţii.

Se propune modificarea şi completarea art.54
alin.(1), (2), (3) şi (4), astfel:

“Art.54. – (1) În bugetele ordonatorilor
principali de credite sunt prevăzute, după caz, şi
sumele reprezentând contribuţia Guvernului
României la realizarea programelor şi proiectelor
cu finanţare internaţională, inclusiv pentru
proiectele cu garanţii guvernamentale pe baza
priorităţilor stabilite de Guvern.

(2) Ordonatorii principali de credite au
obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare
aprobate pe anul 2000, să asigure integral şi cu
prioritate fondurile necesare reprezentând
componenta locală, aferentă derulării programelor
şi proiectelor cu finanţare internaţională, inclusiv
pentru proiectele cu garanţii guvernamentale pe
baza priorităţilor stabilite de Guvern.

(3) Se interzice ordonatorilor principali de
credite să efectueze virări de credite bugetare de
la titlul “Transferuri”, alineatul “Contribuţii la
programele realizate cu finanţare internaţională”
la celelalte titluri de cheltuieli ale aceluiaşi capitol
sau la alte capitole bugetare, inclusiv pentru
proiectele cu garanţii guvernamentale pe baza
priorităţilor stabilite de Guvern.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât sursa indicată, respectiv creşterea
încasărilor pe seama îmbunătăţirii activităţii de
colectare a impozitelor şi taxelor a fost avută
deja în vedere la stabilirea impozitelor şi
taxelor pe anul 2000, iar amendamentul
formulat la art.21 alin.(2) a fost respins.
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(4) Sumele reprezentând contribuţia
Guvernului la realizarea obiectivelor de investiţii
cu finanţare externă, inclusiv pentru proiectele cu
garanţii guvernamentale pe baza priorităţilor
stabilite de Guvern la titlul “Cheltuieli de capital”
nu pot fi redistribuite la alte obiective de
investiţii.”

Autori: Comisia pentru politică economică,
reformă şi privatizare a Camerei Deputaţilor şi
domnul deputat Sorin Dimitriu.

128. Art.55. – Ordonatorii de credite au obligaţia
ca, în cadrul prevederilor bugetare aprobate, să
asigure cu prioritate plata facturilor reprezentând
consumurile de energie electrică şi termică şi de
gaze naturale de la titlul “Cheltuieli materiale şi
servicii”.

Se propune eliminarea art.55 prin care se
stabileşte obligaţia ordonatorilor de credite să
asigure în cadrul prevederilor bugetare aprobate
plata facturilor reprezentând consumurile de
energie electrică şi termică şi de gaze naturale.

Autori: Grupurile parlamentare PDSR din
Senat şi Camera Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât ordonatorii de credite trebuie să
asigure cu prioritate plata facturilor privind
consumurile respective.

129. Art.56 nou Se propune introducerea unui art.nou, art.56,
cu următorul cuprins:

“Art.56. – Instituţiile publice finanţate din
fondurile publice, regiile autonome, societăţile şi
companiile naţionale subvenţionate sunt obligate
să facă achiziţii publice din producţia
românească, cu excepţia celor care nu se
realizează în ţară.”

Autori: Comisiile pentru apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională ale Senatului şi
Camerei Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi
servicii a Camerei Deputaţilor, Grupurile
parlamentare PDSR din Senat şi Camera
Deputaţilor şi domnii deputaţi PDSR Dan Ioan
Popescu şi Alexandru Stănescu.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât prevederile Ordonanţei Guvernului
nr.118/1999 privind achiziţiile publice, care
urmează a fi aplicate începând cu data de 1
iulie 2000 asigură transpunerea în legislaţia
românească a Directivelor europene care
vizează domeniul achiziţiilor publice.
Ordonanţa Guvernului nr.118/1999 cuprinde la
art.105 prevederi referitoare la preferinţa
internă.

130. Art.59. – (3) Cu sumele realizate peste
prevederile bugetare la taxele judiciare de timbru

Se propune reformularea art.59 alin.(3),
având următorul cuprins:

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât potrivit prevederilor art.25 şi art.26
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pentru activitatea instanţelor, din taxele de timbru
pentru activitatea notarială, stabilite în
conformitate cu prevederile Legii privind taxele
judiciare de timbru, nr.146/1997, cu modificările
ulterioare, precum şi cu cele provenind din
amenzi judiciare şi din recuperarea cheltuielilor
de judecată avansate de stat potrivit prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr.30/1999 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.146/1997 şi a
Ordonanţei Guvernului privind taxele de timbru
pentru activitatea notarială, nr.12/1998, se
suplimentează prevederile la aceste venituri şi
creditele bugetare aprobate Ministerului Justiţiei.
Ministerul Finanţelor este autorizat să introducă
modificările corespunzătoare în volumul şi în
structura bugetului de stat.

“Art.59. - (3) Taxele judiciare de timbru
pentru activitatea instanţelor, taxele de timbru
pentru activitatea notarilor şi încasările pentru
amenzi judiciare şi din recuperarea cheltuielilor
de judecată avansate de stat constituie venituri ale
bugetului de stat.”

Autori: Grupurile parlamentare PDSR din
Senat şi Camera Deputaţilor.

alin.(1) din Legea nr.146/1997, cu modificările
ulterioare, sumele provenind din taxele
judiciare de timbru pentru activitatea
instanţelor, din taxele de timbru pentru
activitatea notariala, precum şi cele provenind
din amenzi judiciare şi din recuperarea
cheltuielilor de judecată avansate de stat,
constituie venituri la bugetul de stat şi se
cuprind distinct în bugetul de venituri şi
cheltuieli al Ministerului Justiţiei.

131. Art.591 nou Se propune introducerea unui articol nou,
după Capitolul VIII, art.591, cu următorul
cuprins:

“Art.591. – Sumele realizate peste prevederile
bugetare de către Ministerul de Interne,
Ministerul Finanţelor, prin Direcţia Generală a
Vămilor şi Garda Financiară, Ministerul Apărării
Naţionale, Serviciul Român de Informaţii şi
Curtea de Conturi a României, provenite din taxe
vamale de la persoane fizice şi persoane juridice,
venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate
potrivit dispoziţiilor legale, încasări din
valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi
alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit
legii, venituri din valorificarea unor bunuri ale
instituţiilor publice, rămân la dispoziţia acestora.
În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei
legi, Ministerul Finanţelor va emite norme de

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât reţinerea de venituri de către
instituţiile nominalizate contravine
prevederilor Legii nr.72/1996 privind finanţele
publice.
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aplicare”.
Autor: domnul senator Andreiu Oprea.

132. Art.62. – Guvernul poate prezenta
Parlamentului, până la data de 30 noiembrie
2000, propuneri de rectificare a bugetului de stat
şi a bugetelor fondurilor speciale pe anul 2000, ca
urmare a schimbărilor intervenite în evoluţia
indicatorilor macroeconomici, a unor măsuri
fiscale, a adaptării legislaţiei la condiţiile
economiei de piaţă sau a altor cauze justificate.

Se propune modificarea art.62, astfel:
“Art.62. – Guvernul va prezenta

Parlamentului, până la data de 30 octombrie
2000, propuneri de rectificare a bugetului de stat
şi a bugetelor fondurilor speciale pe anul 2000, ca
urmare a schimbărilor intervenite în evoluţia
indicatorilor macroeconomici, a unor măsuri
fiscale, a adaptării legislaţiei la condiţiile
economiei de piaţă sau a altor cauze justificate.”

Autori: domnii deputaţi PDSR Petru
Bejinariu şi Constantin Cotrutz.

Se propune respingerea amendamentului
în temeiul prevederilor art.29 alin.(8) din
Legea nr.72/1996 privind finanţele publice
potrivit cărora “în cursul exerciţiului bugetar,
legea bugetară anuală poate fi modificată prin
legi rectificative, care se prezintă
Parlamentului cel mai târziu până la data de 30
noiembrie”.

133. Art.62 alin.(2) nou Se propune introducerea la art.62 a unui
alineat nou, alin.(2), cu următorul cuprins:

“Art.62. – (2) Guvernul va prezenta
Parlamentului până la data de 30 septembrie
2000, o informare cu privire la realizarea
prevederilor bugetare pe semestrul I şi cu privire
la măsurile ce se impun în continuare pentru
îmbunătăţirea echilibrului bugetar pe domenii de
activitate.”

Autor: domnul deputat Petre Naidin.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât sarcina analizei execuţiei bugetare
revine Guvernului potrivit prevederilor Legii
nr.72/1996 privind finanţele publice.

134. Art.63. – (1) Până la transferarea unităţilor şi
instituţiilor care îngrijesc copii, potrivit
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Protecţia Drepturilor Copilului şi reorganizarea
activităţilor de protecţie a copilului, nr.192/1999,
finanţarea acestora se asigură din bugetele
ordonatorilor principali de credite în subordinea
cărora funcţionează.

(2) Ordonatorii principali de credite care au în
subordine instituţii, unităţi şi activităţi pentru

Se propune modificarea art.63 alin.(1) şi (2),
astfel:

“Art.63. – (1) Până la transferarea unităţilor şi
instituţiilor care îngrijesc copii, potrivit
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Protecţia Drepturilor Copilului şi reorganizarea
activităţilor de protecţie a copilului, nr.192/1999,
finanţarea acestora se asigură din bugetele
ordonatorilor principali de credite în subordinea
cărora funcţionează fără a se efectua după predare

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât proiectul de lege nu conţine condiţii de
regularizare a plăţilor pe bugete.
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îngrijirea copiilor vor asigura cu prioritate
fondurile necesare îngrijirii corespunzătoare a
acestora.

regularizarea plăţilor pe bugete.
(2) Ordonatorii principali de credite care au în

subordine instituţii, unităţi şi activităţi pentru
îngrijirea copiilor vor asigura cu prioritate
fondurile necesare îngrijirii corespunzătoare a
acestora, cu asigurarea obligatorie a acestor sume
din fondul de solidaritate şi de la Agenţia
Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului.”

Autor: domnul senator Avram Gheorghe.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât este în contradicţie cu prevederile
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.192/1999, potrivit cărora la finanţarea
acestei activităţi participă şi consiliile locale,
consiliile judeţene ş.a.

135. Art.64. – (1) Sunt deductibile la calculul
profitului impozabil cheltuielile corespunzătoare
tichetelor de masă repartizate de către unităţile
emitente, autorizate potrivit Legii privind
acordarea tichetelor de masă nr.142/1998 şi
acordate de către angajatori, în limita valorii
nominale prevăzute de lege, unui număr maxim
de 300.000 salariaţi în semestrul I, 400.000
salariaţi în trimestrul III şi 500.000 în trimestrul
IV. În anul 2000 nu se vor elibera tichete de masă
salariaţilor din cadrul instituţiilor publice.

Se propune eliminarea celei de a doua
propoziţii din textul art.64 alin.(1).

Autori: domnii deputaţi Miron Tudor Mitrea,
Petre Naidin şi doamna deputat Carmen
Dumitriu.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât potrivit art.1 alin.(2) din Legea
nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de
masă, pentru unităţile din sectorul bugetar
“tichetele de masă se acordă în limita
prevederilor bugetului de stat sau, după caz,
ale bugetelor locale…”.

136. Art.64. – (1) Sunt deductibile la calculul
profitului impozabil cheltuielile corespunzătoare
tichetelor de masă repartizate de către unităţile
emitente, autorizate potrivit Legii privind
acordarea tichetelor de masă nr.142/1998 şi
acordate de către angajatori, în limita valorii
nominale prevăzute de lege, unui număr maxim
de 300.000 salariaţi în semestrul I, 400.000
salariaţi în trimestrul III şi 500.000 în trimestrul
IV. În anul 2000 nu se vor elibera tichete de masă
salariaţilor din cadrul instituţiilor publice.

Se propune eliminarea art.64 alin.(1).
Autori: Grupurile parlamentare PDSR din

Senat şi Camera Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât potrivit Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.217/1999 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe
profit, cheltuielile reprezentând tichetele de
masă, acordate de angajatori în limitele valorii
nominale prevăzute de Legea nr.142/1998
privind acordarea tichetelor de masă sunt
deductibile la calculul profitului impozabil
potrivit legii bugetare anuale (art.1, pct.5
alin.(4)).

În cazul în care nu se include asemenea
text în Legea bugetului de stat pe anul 2000 ar
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rezulta că nu sunt deductibile la calculul
profitului impozabil cheltuielile cu această
destinaţie în acest an.

În ceea ce priveşte tichetele de masă
pentru salariaţii aparţinând sectorului bugetar,
art.1 alin.(2) din Legea nr.142/1998 prevede că
acestea “…se acordă în limita prevederilor
bugetului de stat sau, după caz, ale bugetelor
locale…”.

137. Art.64. – (1) Sunt deductibile la calculul
profitului impozabil cheltuielile corespunzătoare
tichetelor de masă repartizate de către unităţile
emitente, autorizate potrivit Legii privind
acordarea tichetelor de masă nr.142/1998 şi
acordate de către angajatori, în limita valorii
nominale prevăzute de lege, unui număr maxim
de 300.000 salariaţi în semestrul I, 400.000
salariaţi în trimestrul III şi 500.000 în trimestrul
IV. În anul 2000 nu se vor elibera tichete de masă
salariaţilor din cadrul instituţiilor publice.

Se propune eliminarea primei părţi a textului
şi reformularea art.64 alin.(1) astfel:

“Art.64 – (1) În anul 2000 nu se vor elibera
tichete de masă salariaţilor din cadrul instituţiilor
publice.”

Autori: Comisia pentru muncă, protecţie
socială şi problemele şomajului din Senat,
Comisia pentru muncă şi protecţie socială din
Camera Deputaţilor şi domnii deputaţi Marian
Sârbu şi Iuliu Furo.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât potrivit Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.217/1999 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe
profit, cheltuielile reprezentând tichetele de
masă, acordate de angajatori în limitele valorii
nominale prevăzute de Legea nr.142/1998
privind acordarea tichetelor de masă sunt
deductibile la calculul profitului impozabil
potrivit legii bugetare anuale (art.1, pct.5
alin.(4)).

În cazul în care nu se include asemenea
text în Legea bugetului de stat pe anul 2000 ar
rezulta că nu sunt deductibile la calculul
profitului impozabil cheltuielile cu această
destinaţie în acest an.

138. Art.64. – (2) Unităţile emitente nu vor elibera
tichete de masă angajatorilor care înregistrează
obligaţii neachitate la scadenţă la sfârşitul anului
1999 faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor
sociale de stat, bugetele locale şi bugetele
fondurilor speciale.

Se propune reformularea art.64 alin.(2),
astfel:

“Art.64. – (2) Unităţile emitente nu vor
elibera tichete de masă angajatorilor care
înregistrează obligaţii neachitate la scadenţă la
sfârşitul anului 1999 faţă de bugetul de stat,
bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale,
precum şi cei care înregistrează pierderi de

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât potrivit Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.217/1999 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe
profit, cheltuielile reprezentând tichetele de
masă, acordate de angajatori în limitele valorii
nominale prevăzute de Legea nr.142/1998
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mijloace circulante.”
Autori: domnii deputaţi Nicolae Popa şi Ioan

Aron Popa.

privind acordarea tichetelor de masă sunt
deductibile la calculul profitului impozabil
potrivit legii bugetare anuale (art.1, pct.5
alin.(4)).

În cazul în care nu se include asemenea
text în Legea bugetului de stat pe anul 2000 ar
rezulta că nu sunt deductibile la calculul
profitului impozabil cheltuielile cu această
destinaţie în acest an.

139. Art.65. – (1) Obligaţiile de plată datorate şi
neachitate până la 30 noiembrie 1999 de către
instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat,
către diverşi furnizori şi prestatori, pentru livrarea
de energie electrică, gaze naturale, produse
petroliere, produse specifice din producţia
celorlalte unităţi economice, precum şi pentru
efectuarea unor lucrări de construcţii sau
reparaţii, se sting la nivelul sumelor datorate de
către aceştia la bugetul de stat, în limitele maxime
prevăzute în anexa nr.22.

Se propune modificarea art.65 alin.(1), astfel:
“Art.65. – (1) Obligaţiile de plată datorate şi

neachitate până la 30 noiembrie 2000 de către
instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat,
către diverşi furnizori şi prestatori, pentru livrarea
de energie electrică, gaze naturale, produse
petroliere, produse specifice din producţia
celorlalte unităţi economice, precum şi pentru
efectuarea unor lucrări de construcţii sau
reparaţii, se sting la nivelul sumelor datorate de
către aceştia la bugetul de stat, în limitele maxime
prevăzute în anexa nr.22.”

Autori: Comisiile pentru apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională ale Senatului şi
Camerei Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât compensaţiile la care se referă
propunerea nu privesc datoriile anului 2000, ci
cele înregistrate la 30 noiembrie 1999, aşa
după cum sunt redactate în textul iniţial.

140. Art.65. – (1) Obligaţiile de plată datorate şi
neachitate până la 30 noiembrie 1999 de către
instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat,
către diverşi furnizori şi prestatori, pentru livrarea
de energie electrică, gaze naturale, produse
petroliere, produse specifice din producţia
celorlalte unităţi economice, precum şi pentru
efectuarea unor lucrări de construcţii sau
reparaţii, se sting la nivelul sumelor datorate de
către aceştia la bugetul de stat, în limitele maxime

La art.65 alin.(1) şi (2) se propune ca în loc
de “30 noiembrie 1999” să se înscrie “31
decembrie 1999”, iar ultima parte a alineatelor să
fie eliminată – în limita sumelor prevăzute în
anexele nr.22, respectiv nr.23.

În aceste condiţii se presupune şi eliminarea
anexelor nr.22 şi nr.23.

Autori: Grupurile parlamentare PDSR din
Senat şi Camera Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât decalarea datei până la care se iau în
considerare obligaţiile de plată poate conduce
la diminuarea veniturilor bugetului de stat pe
anul 2000.
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prevăzute în anexa nr.22.
(2) Obligaţiile de plată datorate şi neachitate

de către consiliile locale şi judeţene, până la 30
noiembrie 1999, către furnizorii de energie
electrică, termică, apă caldă, apă rece, serviciile
de canalizare şi salubritate, prestatorii care
asigură transportul urban, în comun, de călători şi
agenţii economici care au executat lucrări de
construcţii sau reparaţii, se sting la nivelul
sumelor datorate de către aceştia la bugetul de
stat, în limitele maxime prevăzute în anexa nr.23.

141. Art.65. – (1) Obligaţiile de plată datorate şi
neachitate până la 30 noiembrie 1999 de către
instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat,
către diverşi furnizori şi prestatori, pentru livrarea
de energie electrică, gaze naturale, produse
petroliere, produse specifice din producţia
celorlalte unităţi economice, precum şi pentru
efectuarea unor lucrări de construcţii sau
reparaţii, se sting la nivelul sumelor datorate de
către aceştia la bugetul de stat, în limitele maxime
prevăzute în anexa nr.22.

(2) Obligaţiile de plată datorate şi neachitate
de către consiliile locale şi judeţene, până la 30
noiembrie 1999, către furnizorii de energie
electrică, termică, apă caldă, apă rece, serviciile
de canalizare şi salubritate, prestatorii care
asigură transportul urban, în comun, de călători şi
agenţii economici care au executat lucrări de
construcţii sau reparaţii, se sting la nivelul
sumelor datorate de către aceştia la bugetul de
stat, în limitele maxime prevăzute în anexa nr.23.

Se propune modificarea art.65 alin.(1) şi (2),
astfel:

“Art.65. – (1) Obligaţiile de plată datorate şi
neachitate până la intrarea în vigoare a Legii
bugetului de stat pe anul 2000 de către instituţiile
publice finanţate de la bugetul de stat, către
diverşi furnizori şi prestatori, pentru livrarea de
energie electrică, gaze naturale, produse
petroliere, produse specifice din producţia
celorlalte unităţi economice, precum şi pentru
efectuarea unor lucrări de construcţii sau
reparaţii, se sting la nivelul sumelor datorate de
către aceştia la bugetul de stat, în limitele maxime
prevăzute în anexa nr.22.

(2) Obligaţiile de plată datorate şi neachitate
de către consiliile locale şi judeţene, până la
intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pe
anul 2000, către furnizorii de energie electrică,
termică, apă caldă, apă rece, serviciile de
canalizare şi salubritate, prestatorii care asigură
transportul urban, în comun, de călători şi agenţii
economici care au executat lucrări de construcţii
sau reparaţii, se sting la nivelul sumelor datorate

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât decalarea datei până la care se iau în
considerare obligaţiile de plată poate conduce
la diminuarea veniturilor bugetului de stat pe
anul 2000.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât decalarea datei până la care se iau în
considerare obligaţiile de plată poate conduce
la diminuarea veniturilor bugetului de stat pe
anul 2000.
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de către aceştia la bugetul de stat, în limitele
maxime prevăzute în anexa nr.23.

Autor: domnul senator Avram Gheorghe.
142. Art.65. – (1) Obligaţiile de plată datorate şi

neachitate până la 30 noiembrie 1999 de către
instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat,
către diverşi furnizori şi prestatori, pentru livrarea
de energie electrică, gaze naturale, produse
petroliere, produse specifice din producţia
celorlalte unităţi economice, precum şi pentru
efectuarea unor lucrări de construcţii sau
reparaţii, se sting la nivelul sumelor datorate de
către aceştia la bugetul de stat, în limitele maxime
prevăzute în anexa nr.22.

Se propune ca perioada de calcul a
obligaţiilor de plată restante către furnizorii de
prestaţii şi servicii să includă şi intervalul de 1
ianuarie – 31 martie 2000.

Autor: domnul deputat Márton Árpád.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât decalarea datei până la care se iau în
considerare obligaţiile de plată poate conduce
la diminuarea veniturilor bugetului de stat pe
anul 2000.

143. Art.65. – (1) Obligaţiile de plată datorate şi
neachitate până la 30 noiembrie 1999 de către
instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat,
către diverşi furnizori şi prestatori, pentru livrarea
de energie electrică, gaze naturale, produse
petroliere, produse specifice din producţia
celorlalte unităţi economice, precum şi pentru
efectuarea unor lucrări de construcţii sau
reparaţii, se sting la nivelul sumelor datorate de
către aceştia la bugetul de stat, în limitele maxime
prevăzute în anexa nr.22.

Anexa nr.22.

Se propune modificarea art.65 alin.(1), astfel:
“Art.65. – (1) Obligaţiile de plată datorate şi

neachitate până la 31 decembrie 1999 de către
instituţiile publice finanţate integral de la bugetul
de stat, către diverşi furnizori şi prestatori, pentru
livrarea de energie electrică, energie termică,
gaze naturale, produse petroliere de prestatorii
care asigură transportul public feroviar de călători
sau marfă, produse specifice din producţia
celorlalte unităţi economice, stabilite prin
hotărârea Guvernului (stabilite de prevederile
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.187/1999), precum şi pentru efectuarea unor
lucrări de construcţii, modernizări, reabilitări sau
reparaţii, se sting la nivelul sumelor datorate de
către aceştia la bugetul de stat, în limitele maxime
prevăzute în anexa nr.22.”

Autor: domnul deputat Petre Naidin.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât decalarea datei până la care se iau în
considerare obligaţiile de plată poate conduce
la diminuarea veniturilor bugetului de stat pe
anul 2000.

144. Art.65. – (2) Obligaţiile de plată datorate şi
neachitate de către consiliile locale şi judeţene,

Se propune modificarea art.65 alin.(2), astfel:
“Art.65. – (2) Obligaţiile de plată datorate şi

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât decalarea datei până la care se iau în
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până la 30 noiembrie 1999, către furnizorii de
energie electrică, termică, apă caldă, apă rece,
serviciile de canalizare şi salubritate, prestatorii
care asigură transportul urban, în comun, de
călători şi agenţii economici care au executat
lucrări de construcţii sau reparaţii, se sting la
nivelul sumelor datorate de către aceştia la
bugetul de stat, în limitele maxime prevăzute în
anexa nr.23.

neachitate de către consiliile locale şi judeţene,
până la data adoptării prezentei legi, către
furnizorii de energie electrică, termică, apă caldă,
apă rece, serviciile de canalizare şi salubritate,
prestatorii care asigură transportul urban, în
comun, de călători şi agenţii economici care au
executat lucrări de reparaţii, se sting la nivelul
sumelor datorate de către aceştia la bugetul de
stat, în limitele maxime prevăzute în anexa
nr.23.”

Autor: domnul deputat PNL Vasile Dănilă.

considerare obligaţiile de plată poate conduce
la diminuarea veniturilor bugetului de stat pe
anul 2000.

145. Art.65. – (2) Obligaţiile de plată datorate şi
neachitate de către consiliile locale şi judeţene,
până la 30 noiembrie 1999, către furnizorii de
energie electrică, termică, apă caldă, apă rece,
serviciile de canalizare şi salubritate, prestatorii
care asigură transportul urban, în comun, de
călători şi agenţii economici care au executat
lucrări de construcţii sau reparaţii, se sting la
nivelul sumelor datorate de către aceştia la
bugetul de stat, în limitele maxime prevăzute în
anexa nr.23.

Se propune modificarea art.65 alin.(2), astfel:
“Art.65. – (2) Obligaţiile de plată datorate şi

neachitate de către consiliile locale şi judeţene,
până la data publicării prezentei legi în Monitorul
Oficial, către furnizorii de energie electrică,
termică, apă caldă, apă rece, serviciile de
canalizare şi salubritate, prestatorii care asigură
transportul urban, în comun, de călători şi agenţii
economici care au executat lucrări de construcţii
sau reparaţii, se sting la nivelul sumelor datorate
de către aceştia la bugetul de stat, în limitele
maxime prevăzute în anexa nr.23.”

Autor: domnul deputat Vasile Mândroviceanu
– Grup parlamentar PNL.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât decalarea datei până la care se iau în
considerare obligaţiile de plată poate conduce
la diminuarea veniturilor bugetului de stat pe
anul 2000.

146. Art.65. – (2) Obligaţiile de plată datorate şi
neachitate de către consiliile locale şi judeţene,
până la 30 noiembrie 1999, către furnizorii de
energie electrică, termică, apă caldă, apă rece,
serviciile de canalizare şi salubritate, prestatorii
care asigură transportul urban, în comun, de
călători şi agenţii economici care au executat
lucrări de construcţii sau reparaţii, se sting la
nivelul sumelor datorate de către aceştia la

Se propune modificarea art.65 alin.(2), astfel:
“Art.65. – (2) Obligaţiile de plată datorate şi

neachitate de către consiliile locale şi judeţene,
până la 31 decembrie 1999, către furnizorii de
energie electrică, termică, apă caldă, apă rece,
serviciile de canalizare şi salubritate, prestatorii
care asigură transportul urban, în comun, de
călători şi agenţii economici care au executat
lucrări de construcţii sau reparaţii, se sting la

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât decalarea datei până la care se iau în
considerare obligaţiile de plată poate conduce
la diminuarea veniturilor bugetului de stat pe
anul 2000.
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bugetul de stat, în limitele maxime prevăzute în
anexa nr.23.

nivelul sumelor datorate de către aceştia la
bugetul de stat, în limitele maxime prevăzute în
anexa nr.23.”

Autor: domnul deputat Petre Naidin.
147. Art.65 alin.(21) nou Se propune introducerea unui alineat nou,

alin.(21), cu următorul cuprins:
“Art.65. – (21) Similar se sting obligaţiile de

plată datorate şi neachitate înregistrate la data de
31 decembrie 1999 de către furnizorii sau
prestatorii stabiliţi la alin.(2), către Companiile
naţionale de electricitate, de gaze naturale şi
produse petroliere, şi cu aceleaşi sume ale
acestora către bugetul de stat.”

Autor: domnul deputat Petre Naidin.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât decalarea datei până la care se iau în
considerare obligaţiile de plată poate conduce
la diminuarea veniturilor bugetului de stat pe
anul 2000.

148. Art.65. – (5) Se aprobă acumularea de către
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat a
unei cantităţi de apă grea în valoare de maximum
1.500,0 miliarde lei ca stoc de rezervă de stat,
prin compensare cu obligaţiile datorate de Regia
Autonomă pentru Activităţi Nucleare către
furnizorii de bunuri şi servicii.

Se propune modificarea art.65 alin.(5), astfel:
“Art.65. – (5) Se aprobă acumularea de către

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat a
unei cantităţi de apă grea în valoare de maximum
1.900,0 miliarde lei ca stoc de rezervă de stat,
prin compensare cu obligaţiile datorate de Regia
Autonomă pentru Activităţi Nucleare către
furnizorii de bunuri şi servicii.”

Autor: domnul deputat Raicu Romulus –
Grup parlamentar PUNR.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât în susţinerea unor cheltuieli de natură
economică şi care nu au legătură cu sectorul
public, prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.165/1999 pentru completarea
art.5 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului
nr.29/1994 privind constituirea şi utilizarea
Fondului special pentru dezvoltarea sistemului
energetic, a fost creată baza legală pentru
finanţarea stocului de apă grea din bugetul
Fondului special pentru dezvoltarea sistemului
energetic, gestionat de Ministerul Industriei şi
Comerţului.

În plus, scăderea obligaţiilor faţă de
bugetul de stat cu încă 400,0 miliarde lei
(diferenţa solicitată suplimentar) afectează
nivelul total al veniturilor prin diminuarea
acestora, ceea ce impune şi reducerea
corespunzătoare a cheltuielilor.

149. Art.661 nou Se propune introducerea unui articol nou, Se propune respingerea amendamentului,
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art.661, cu următorul cuprins:
“Art.661. – Pentru eliminarea efectului nociv

pe care îl exercită economia subterană asupra
bugetului de stat, generat printre alte cauze şi de
imperfecţiunile actelor legislative în vigoare, cât
şi de unele goluri de reglementare, Ministerul
Finanţelor, Ministerul de Interne, Ministerul
Justiţiei, Ministerul Public, Ministerul Muncii şi
Protecţiei Sociale, Ministerul Industriei şi
Comerţului şi Serviciul Român de Informaţii,
fiecare în domeniul său de activitate, în termen de
până la 30 de zile de la publicarea prezentei legi,
vor prezenta Guvernului proiectele de lege pentru
dezbatere şi aprobare. Guvernul le va promova
Parlamentului în maxim 45 de zile de la
promulgarea prezentei legi.

Se va da prioritate modificării şi completării
legislaţiei în vigoare referitoare la:

-Legea nr.31/1991 a societăţilor comerciale,
cu modificările ulterioare;

-Legea nr.30/1991 privind organizarea şi
funcţionarea controlului financiar şi a gărzii
Financiare, cu modificările ulterioare;

-Codul Penal şi Codul de procedură penală,
cu privire la infracţiunile economico-financiare.

Se vor prezenta în regim de urgenţă proiecte
de lege referitoare la:

-statutul funcţionarului vamal;
-protecţia persoanelor cu atribuţii în domeniul

combaterii evaziunii fiscale;
-protecţia martorilor;
-controlul provenienţei averii persoanelor

fizice”.
Autor: domnul senator Andreiu Oprea.

întrucât acesta nu face obiectul proiectului
Legii bugetului de stat.
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150. Anexa nr.1 – Bugetul de stat pe anul 2000 -
Sinteză

Se propune cuprinderea în veniturile
bugetului de stat a veniturilor obţinute din
privatizarea societăţilor comerciale sau
companiilor naţionale la care statul este acţionar.

Autor: Comisia pentru privatizare a
Senatului.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât veniturile din privatizare şi
valorificarea activelor bancare se vor utiliza
numai pentru diminuarea datoriei publice
interne.

151. Anexa nr.3 Partea II Ministerul Industriei şi
Comerţului

Anexa nr.3 Partea II Ministerul Industriei şi
Comerţului. Vezi fişa Anexă.

Autori: Grupurile parlamentare PDSR din
Senat şi Camera Deputaţilor.

Amendamentul nu este clar, lipseşte fişa
anexă.

152. Anexa nr.3/06 – Consiliul Legislativ Se propune suplimentarea cheltuielilor de
personal cu suma de 5.596.000 mii lei cu
modificarea corespunzătoare a detalierii pe
articole de cheltuieli.

Autor: domnul deputat Grigoraş Nicolae.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât în condiţiile de austeritate în care s-a
elaborat bugetul de stat pe anul 2000, la
fundamentarea cheltuielilor de personal s-au
avut în vedere datele raportate de ordonatorii
principali de credite potrivit Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.94/1999.

153. Anexa nr.3/08 – Consiliul Concurenţei Se propune suplimentarea bugetului Oficiului
Concurenţei cu suma de 9,2 miliarde lei la
cheltuieli de personal, precum şi suplimentarea
numărului maxim de posturi cu 36.

Autor: domnul deputat Petre Partal.

Idem nr.crt.152.

154. Anexa nr.3/08 – Consiliul Concurenţei Se propune majorarea bugetului Consiliului
Concurenţei cu suma de 3,0 miliarde lei la cap.
“Autorităţi publice”.

Sursa: creşterea încasărilor pe seama
îmbunătăţirii activităţii de colectare a impozitelor
şi taxelor.

Autori: Comisia pentru politică economică,
reformă şi privatizare a Camerei Deputaţilor şi
Grupul parlamentar PDSR.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât sursa propusă pentru acoperirea
cheltuielilor suplimentare nu este certă.

155. Anexa nr.3/08 – Consiliul Concurenţei Se propune suplimentarea alocaţiilor pentru
Consiliul Concurenţei cu 3,0 miliarde lei.

Autori: Grupurile parlamentare PDSR din

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât nu se precizează sursa din care ar
urma să se acopere cheltuielile suplimentare
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Senat şi Camera Deputaţilor. propuse.
156. Anexa nr.3/09 – Avocatul Poporului Se propune suplimentarea cheltuielilor de

personal cu 1,0 miliarde lei pentru Avocatul
Poporului.

Autor: domnul deputat APR Nicolae Popa.

Idem nr.crt.155.

157. Anexa nr.3/10 – Consiliul Naţional pentru
Studierea Arhivelor Securităţii

Se propune suplimentarea bugetului
Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor
Securităţii cu 20,0 miliarde lei de la 5,0 miliarde
lei la 25,0 miliarde lei, astfel:

- cheltuieli de personal +18,0 miliarde lei de
la 3.138.750.000 lei la 21.138.750.000 lei;

- cheltuieli materiale şi servicii +7,0 miliarde
lei de la 927.750.000 lei la 7.927.750.000 lei.

Autori: Comisia pentru drepturile omului a
Senatului, Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei
Deputaţilor, domnul deputat PNL Şerban
Rădulescu Zoner şi domnul deputat PNŢCD
Tănase Tăvală.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât s-a rezolvat la anexa nr.1 (vezi
nr.crt.36).

158. Anexa nr.3/10 – Consiliul Naţional pentru
Studierea Arhivelor Securităţii

Se propune suplimentarea cheltuielilor de
personal de la 3.138.750 mii lei la 5.138.750 mii
lei.

Autor: domnul deputat PNL Şerban
Rădulescu Zoner.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât s-a rezolvat la anexa nr.1 (vezi
nr.crt.36).

159. Anexa nr.3/11 – Secretariatul General al
Guvernului

Se propune eliminarea sintagmei “nepolitice
ale” de la titlul/articolul 40, alineatul 32
“Sprijinirea organizaţiilor nepolitice ale
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale” –
60.500.000.000 lei, textul urmând să aibă
următoarea formulare:

“Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale” –
60.500.000.000 lei.

Autori: Comisia pentru drepturile omului a

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât ar da posibilitatea de a se acorda
sprijin financiar din bugetul Secretariatului
General al Guvernului, de la cap.59.01, titlul
“Transferuri” alineatul 32 şi pentru sprijinirea
activităţilor desfăşurate de organizaţiile
minorităţilor naţionale care primesc subvenţii
de la bugetul de stat în baza dispoziţiilor Legii
nr.27/1996 a partidelor politice (vezi nr.crt.37
din anexa nr.1).



85

Nr.
crt. Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii

Senatului, Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei
Deputaţilor şi domnul deputat Wittstock
Eberhard-Wolfgang.

160. Anexa nr.3/11 – Secretariatul General al
Guvernului

Se propune modificarea anexei nr.3/11, astfel:
- Cap.50.01, II. CHELTUIELI – TOTAL –

326.001.242 mii lei, titlul 38 “Transferuri”
206.551.000 mii lei, articol 40 “Transferuri
neconsolidabile” 206.551.000 mii lei;

- alineat 33 “Promovarea imaginii şi
intereselor româneşti peste hotare” 3.850.000 mii
lei;

- alineat 34 “Sprijinirea activităţii românilor
de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative
ale acestora” 61.750.000 mii lei;

- alineat 36 “Finanţarea acţiunilor cu caracter
ştiinţific şi social-cultural” 4.125.000 mii lei;

…
DESTINAŢIA SUMELOR prevăzute în

bugetul Secretariatului General al Guvernului la
cap.59.01 “Cultură, religie şi acţiuni privind
activitatea sportivă şi de tineret”, titlul
“Transferuri”.

…
“d) Sprijinirea activităţii românilor de

pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale
acestora” 61.750.000 mii lei;

Sursă: bugetul Preşedinţiei (2,5 miliarde lei)
şi fondurile Fondului Proprietăţii de Stat (până la
concurenţa sumei).

…
“f) Promovarea imaginii şi intereselor

româneşti peste hotare” 3.850.000 mii lei;
“g) Realizarea, în cazuri justificate, de acţiuni

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât:

- bugetul Preşedinţiei a fost dimensionat la
strictul necesar, iar destinaţiile fondurilor
Fondului Proprietăţii de Stat sunt stabilite prin
lege;

- nu se prevede sursa de acoperire;

- nu se prevede sursa de acoperire.
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cu caracter ştiinţific şi social-cultural, prin
instituţii, asociaţii şi alte persoane juridice, pe
bază de licitaţie publică, inclusiv pentru
sprijinirea editării ziarelor care apar în limba
română în judeţele Harghita şi Covasna, din care
3.000.000 lei pentru aceste ziare. 4.125.000 mii
lei.

Autori: Comisia pentru cultură, arte, mijloace
de informare în masă a Camerei Deputaţilor şi
doamnele şi domnii deputaţi Ileana Filipescu,
Leonida Iorga Lari, Lazăr Lădariu şi Márton
Árpád Francis.

161. Anexa nr.3/11 – Secretariatul General al
Guvernului

Se propune reformularea lit.a) de la cap.59.01
“Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea
sportivă şi de tineret”, titlul “Transferuri”, astfel:

“a) Sprijinirea activităţilor desfăşurate de
organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii
de la bugetul de stat în baza dispoziţiilor Legii
nr.27/1996 a partidelor politice prin acoperirea
următoarelor cheltuieli: cheltuieli materiale
pentru funcţionarea sediilor şi a sediilor filialelor,
precum şi pentru lucrările de întreţinere şi
reparaţii ale acestora, cheltuieli de personal,
cheltuieli pentru presă, carte, publicaţii, cheltuieli
privind organizarea de activităţi culturale,
ştiinţifice, simpozioane şi alte asemenea
manifestări, organizate în ţară şi străinătate,
cheltuieli pentru investiţii în bunuri mobile şi
imobile necesare activităţii organizaţiilor”.

Autori: Comisia pentru drepturile omului a
Senatului, Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei
Deputaţilor şi domnul deputat Wittstock

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât destinaţiile propuse acoperă practic
toate cheltuielile organizaţiilor respective,
inclusiv cele pentru personal şi procurarea de
bunuri mobile şi imobile, ceea ce este
caracteristic instituţiilor publice finanţate
integral de la buget (vezi nr.crt.38 din anexa
nr.1).
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Eberhard-Wolfgang.
162. Anexa nr.3/11 – Secretariatul General al

Guvernului
Se propune la cap.59.01 “Cultură, religie şi

acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret”,
titlul “Transferuri”, lit.b) înlocuirea sintagmei
“Secretariatul General al Guvernului” cu
“Departamentul pentru Protecţia Minorităţilor
Naţionale”, lit.b) având următoarea formulare:

“b) Finanţarea unor acţiuni comune realizate
de organizaţiile ce aparţin minorităţilor naţionale
sau iniţiate de Departamentul pentru Protecţia
Minorităţilor Naţionale, pe bază de programe şi
proiecte”.

Autori: Comisia pentru drepturile omului a
Senatului, Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei
Deputaţilor şi domnul deputat Wittstock
Eberhard-Wolfgang.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât a fost preluat la nr.crt.38 din anexa
nr.1 sub altă formă.

163. Anexa nr.3/11 – Secretariatul General al
Guvernului

Se propune majorarea bugetului
Secretariatului General al Guvernului cu suma de
10,0 miliarde lei la cap.59.01 “Cultură, religie şi
acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret”
de la 90.252.000.000 lei la 100.252.000.000 lei
pentru Episcopia Ortodoxă Română a Harghitei şi
Covasnei.

În mod corespunzător se modifică şi art.16
alin.(2).

Sursă: diminuarea bugetului Preşedinţiei
României.

Autori: Comisia pentru drepturile omului a
Senatului, Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei
Deputaţilor şi domnul deputat Petre Ţurlea.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât suma destinată finanţării cheltuielilor
Preşedinţiei României prevăzută în proiectul
bugetului de stat pe anul 2000 a fost
dimensionată la strictul necesar.

164. Anexa nr.3/11 – Secretariatul General al
Guvernului

Se propune majorarea bugetului
Secretariatului General al Guvernului cu suma de

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât suma destinată finanţării cheltuielilor
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3,0 miliarde lei la cap.59.01 “Cultură, religie şi
acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret”,
textul lit.g) va avea următorul cuprins:

“g) Pentru ziarele de limbă română din
judeţele Harghita şi Covasna – «Adevărul
Harghitei», «Cuvântul Nou», «Bună ziua,
Covasna»”.

În mod corespunzător se modifică şi art.16
alin.(2).

Sursă: diminuarea bugetului Preşedinţiei
României.

Autori: Comisia pentru drepturile omului a
Senatului, Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei
Deputaţilor şi domnul deputat Petre Ţurlea.

Preşedinţiei României prevăzută în proiectul
bugetului de stat pe anul 2000 a fost
dimensionată la strictul necesar.

165. Anexa nr.3/11 – Secretariatul General al
Guvernului

Se propune majorarea bugetului
Secretariatului General al Guvernului cu suma de
40,0 miliarde lei la cap.59.01 “Cultură, religie şi
acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret”,
pentru “Sprijinirea activităţii românilor de
pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale
acestora” de la 15.000.000.000 lei la
55.000.000.000 lei.

În mod corespunzător se modifică art.23,
lit.a).

Sursă: din fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului.

Autori: Comisia pentru drepturile omului a
Senatului, Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei
Deputaţilor şi domnul deputat Petre Ţurlea.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului urmează a se finanţa
cheltuielile ocazionate de organizarea şi
desfăşurarea alegerilor locale şi generale,
precum şi unele acţiuni noi ce vor interveni în
cursul anului 2000.

166. Anexa nr.3/11 – Secretariatul General al
Guvernului

Se propune suplimentarea bugetului
Secretariatului General al Guvernului cu suma de
35,0 miliarde lei din fondul de rezervă bugetară

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului urmează a se finanţa
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aflat la dispoziţia Guvernului sau din altă sursă la
Partea a III-a “Cheltuieli social-culturale”,
cap.57.00 “Transferuri neconsolidabile”, alin.34
“Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi
a organizaţiilor reprezentative a acestora”.

Autor: domnul deputat Virgil Petrescu.

cheltuielile ocazionate de organizarea şi
desfăşurarea alegerilor locale şi generale,
precum şi unele acţiuni noi ce vor interveni în
cursul anului 2000.

167. Anexa nr.3/13 – Ministerul Afacerilor
Externe

Se propune suplimentarea bugetului
Ministerului Afacerilor Externe cu suma de 20,8
miliarde lei, din care:

- 10,0 miliarde lei pentru cheltuieli de
personal, art. “deplasări, detaşări, transferări”;

- 0,5 miliarde lei pentru subvenţii;
- 2,3 miliarde lei pentru cheltuieli de capital;
- 8,0 miliarde lei pentru rambursări de credite.
Autori: Comisiile pentru politică externă ale

Senatului şi Camerei Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
din următoarele motive:

- nu este prevăzută sursa de acoperire şi
nici capitolul de cheltuieli la care se propune
suplimentarea cheltuielilor;

- suma propusă la “deplasări, detaşări,
transferări” în proiectul bugetului de stat pe
anul 2000 este de 30,43 miliarde lei cu 49%
mai mare decât prevederile actualizate aferente
anului 1999 în condiţiile în care propunerile la
acest articol de cheltuieli aferente celorlalţi
ordonatori principali de credite sunt la nivelul
anului 1999;

- la cheltuieli de capital, considerăm că nu
se justifică suplimentarea creditelor în
actualele condiţii de austeritate;

- suma propusă suplimentar la titlul
“Rambursări de credite externe” nu se justifică
întrucât, deşi prin Hotărârea Guvernului
nr.888/1998 s-a aprobat achiziţionarea unui
imobil pentru ambasada României de la Berlin
prin contractarea unui credit extern, în sumă de
43,765 milioane mărci, până la această dată nu
a fost găsită banca externă finanţatoare, deci
nu sunt cunoscut condiţiile de rambursare şi
nici sumele aferente.

168. Anexa nr.3/13 – Ministerul Afacerilor
Externe

Se propune modificarea anexei nr.3/13, după
cum urmează:

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât cheltuielile de capital din bugetul
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- cap.50.01 II CHELTUIELI – TOTAL
658.870.807 mii lei;

…
- cap.57.00 Partea a III-a CHELTUIELI

SOCIAL-CULTURALE 26.635.025 mii lei;
…
- titlul “Subvenţii” 25.000.000 mii lei;
…
- articol 01 “Alocaţii de la bugetul de stat

pentru instituţii publice” 25.000.000 mii lei.
Totodată, se propune înlocuirea/modificarea

corespunzătoare a anexei nr.3/13 privind
veniturile, alocaţiile şi cheltuielile instituţiilor
publice.

Sursă: bugetul prevăzut pentru Ministerul
Finanţelor – cheltuieli de capital.

Autor: Comisia pentru cultură, arte, mijloace
de informare în masă a Camerei Deputaţilor.

Ministerului Finanţelor sunt destinate
finanţării lucrărilor de investiţii în continuare.

169. Anexa nr.3/13 – Ministerul Afacerilor
Externe

Se propune corelarea numărului maxim de
posturi ale Ministerului Afacerilor Externe pe
anul 2000 cu Hotărârea Guvernului nr.41/2000
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Afacerilor Externe, în acest sens se va modifica
anexa nr.3/13, cod capitol 51.01 – numărul
maxim de posturi la intern la 741 posturi.

Autori: Comisiile pentru politică externă ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât la fundamentarea cheltuielilor de
personal s-a avut în vedere pentru fiecare
ordonator principal de credite numărul maxim
de posturi ce poate fi finanţat în condiţiile de
austeritate în care a fost elaborat acest buget.

170. Anexa nr.3/15 – Ministerul Justiţiei Se propune suplimentarea sumelor alocate
Direcţiei generale a penitenciarelor sau o mai
corectă redistribuire a acestor sume.

Autor: domnul comandant al Penitenciarului
Arad col.Bucur Marin (pentru domnul senator
Nicolai Marin).

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât potrivit art.10 din Legea nr.72/1996
privind finanţele publice, în bugetul de stat nu
se pot înscrie şi aproba cheltuieli fără stabilirea
resurselor din care urmează a fi efectuate.

171. Anexa nr.3/15 – Ministerul Justiţiei Se propune suplimentarea bugetului Direcţiei Se propune respingerea amendamentului,
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generale a penitenciarelor din cadrul Ministerului
Justiţiei cu suma de 558,8 miliarde lei la
subcap.55.01.07 “Ordine publică - penitenciare”.

Autori: Comisiile pentru apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională ale Senatului şi
Camerei Deputaţilor.

întrucât propunerile de venituri ale bugetului
de stat au fost estimate având în vedere
conjunctura economică actuală şi sursele de
venituri identificate în prezent.

172. Anexa nr.3/16 – Ministerul Sănătăţii Se propune suplimentarea sumei la obiectivul
de investiţii “Spitalul Fălticeni” cu 10.000.000
mii lei.

Sursă: anexa nr.3/01, art.30.
Autor: domnul deputat Mihai Vitcu – Grup

parlamentar PDSR.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât diminuarea sumelor prevăzute la
art.30, anexa nr.3/01 nu este posibilă deoarece
ar putea conduce la nerealizarea activităţilor
Preşedinţiei.

173. Anexa nr.3/16 – Ministerul Sănătăţii Se propune suplimentarea bugetului
Ministerului Sănătăţii cu suma de 240,0 miliarde
lei necesară pentru derularea Programului
Naţional de Control al Tuberculozei.

Autori: Comisia economică a Senatului şi
domnul senator Vicenţiu Găvănescu.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât nu se prevede sursa de acoperire. În
proiectul bugetului de stat pe anul 2000 la
cap.58.01 “Sănătate” pentru Ministerul
Sănătăţii s-a alocat la titlul “Transferuri –
Programe pentru sănătate” suma de 561,7
miliarde lei care se repartizează pe programe
în funcţie de strategia elaborată de Ministerul
Sănătăţii, care potrivit art.12, lit.b) din Legea
nr.100/1998 privind asistenţa de sănătate
publică, organizează şi finanţează programele
naţionale de sănătate publică.

174. Anexa nr.3/16 – Ministerul Sănătăţii Se propune suplimentarea bugetului
Ministerului Sănătăţii cu suma de 500,0 milioane
lei pentru finanţarea obiectivului de investiţii
“Spitalul materno-infantil Focşani”.

Sursă: diminuarea sumelor alocate pentru
obiectivul de investiţii “Spital boli contagioase
Focşani” de la 2.500.000 mii lei la 2.000.000 mii
lei.

Autor: domnul deputat Radu Mânea.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât în conformitate cu art.22 alin.(3) din
Legea nr.72/1996 privind finanţele publice
ordonatorii principali de credite stabilesc
priorităţile  în realizarea obiectivelor de
investiţii şi repartizarea sumelor pe fiecare
obiectiv înscris în listele de investiţii, în limita
fondurilor cuprinse în proiectul de buget

175. Anexa nr.3/16 – Ministerul Sănătăţii Se propune suplimentarea sumei pentru Se propune respingerea amendamentului,
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lucrarea “Dispensar Rociu” cu 1,0 miliarde lei, de
la 0,5 miliarde lei la 1,5 miliarde lei.

Sursă: diminuarea cu aceeaşi sumă a lucrării
“Dispensar Brăduleţ”, judeţul Argeş.

Autor: domnul deputat Vasile Stan – Grup
parlamentar PDSR.

întrucât în conformitate cu art.22 alin.(2) din
Legea nr.72/1996 privind finanţele publice
ordonatorii principali de credite stabilesc
priorităţile în realizarea obiectivelor de
investiţii înscrise în lista de investiţii în limita
prevederilor cuprinse în proiectul de buget.

176. Anexa nr.3/16 – Ministerul Sănătăţii Se propune majorarea cheltuielilor la
cap.58.01 “Sănătate”, subcap.03 “Spitale” cu
suma de 240.000.000 mii lei prin reducerea
subcap.25 “Servicii publice descentralizate”,
respectiv 50 “alte instituţii şi acţiuni sanitare”,
majorare ce urmează să afecteze cap.58.01, titlul
40 “Transferuri”, alin.79 “Transferuri pentru
aparatură medicală de înaltă performanţă”.

Autori: Grupurile parlamentare PDSR din
Senat şi Camera Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât cuprinderea la subcap.03 “Spitale” a
cheltuielilor pentru aparatura de înaltă
performanţă, nu este posibilă deoarece
finanţarea acestora se efectuează prin
Direcţiile de Sănătate Publică, cheltuielile
aferente aparaturii fiind cuprinse la subcap.25
“Servicii publice descentralizate”.

177. Anexa nr.3/17 – Ministerul Educaţiei
Naţionale

Se propune suplimentarea sumei la fişa
obiectivului de investiţii “Sala de sport cu anexe
la Clubul sportiv şcolar Suceava” cu 3.000.000
mii lei.

Sursă: anexa nr.3/01, art.30.
Autor: domnul deputat PDSR Petru Bejinariu.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât bugetul Preşedinţiei a fost dimensionat
la strictul necesar.

178. Anexa nr.3/17 – Ministerul Educaţiei
Naţionale

Se propune compensarea unor cheltuieli în
interiorul sumelor prevăzute în proiect, astfel:

- cap.57.01 “Învăţământ” +198,0 miliarde lei;
- 02 Cheltuieli de personal –51,6 miliarde lei; - redistribuirea sumei de 51,6 miliarde lei

nu poate fi acceptată, întrucât sumele
prevăzute cu această destinaţie au fost astfel
fundamentate încât să asigure necesarul de
fonduri pentru acoperirea drepturilor salariale
potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.8/2000, fiind, totodată, repartizate pe fiecare
lună în parte în anexa nr.4 la aceeaşi
ordonanţă;
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- 20 Cheltuieli materiale şi servicii +60,0
miliarde lei;

- 22 Hrană –10,0 miliarde lei;
- 26 Obiecte de inventar de mică valoare sau

scurtă durată şi echipament –10,0 miliarde lei;
- 31 Manuale +80,0 miliarde lei;
- 34 Subvenţii –32,0 miliarde lei;
- Agenţia Naţională a Taberelor şi Turismului

Şcolar –32,0 miliarde lei;
- Cămine şi cantine studenţeşti –10,0 miliarde

lei;
- ROEDUNET +10,0 miliarde lei;
- 38 Transferuri +151,6 miliarde lei;
- 40.02 Burse +51,6 miliarde lei;
- 40.57 Finanţare de bază a învăţământului

superior +100,0 miliarde lei;
70 Cheltuieli de capital +70,0 miliarde lei;
- cap.59.01 “Cultură, religie şi acţiuni privind

activitatea sportivă şi de tineret” +2,0 miliarde lei;
- 34 Subvenţii +2,0 miliarde lei;
- 35.01 Alocaţii de la buget pentru instituţii

publice, din care pentru activitatea sportivă +2,0
miliarde lei;

- cap.60.01 “Asistenţă socială”
- 40.03 “Alocaţii şi alte ajutoare” –200,0

miliarde lei.
Autori: Comisia pentru învăţământ şi

cercetare ştiinţifică a Senatului şi Comisia pentru
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor.

- modificările nu pot fi acceptate întrucât
nu se specifică modificările aferente în
structura cheltuielilor subvenţionate, prevăzute
în anexa cu veniturile, alocaţiile şi cheltuielile
instituţiilor publice la bugetul Ministerului
Educaţiei Naţionale;

- majorarea nu se justifică întrucât faţă de
anul precedent acestea au crescut cu 52% şi,
respectiv, 58%. Diminuarea cu 200,0 miliarde
lei a cheltuielilor prevăzute la cap.60.01 nu se
justifică. Sumele prevăzute în proiectul de
buget s-au fundamentat având în vedere un
număr mediu de beneficiari de 3.254.780
copii, care este sub nivelul atât a numărului
mediu de copii cu alocaţie plătiţi în perioada
septembrie 1998 – august 1999, cât şi a cifrei
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de şcolarizare (la categorie de vârstă 7-18 ani)
estimată în anul 2000.

179. Anexa nr.3/17 – Ministerul Educaţiei
Naţionale

Se propune suplimentarea bugetului
Ministerului Educaţiei Naţionale cu suma de
150,0 miliarde lei de la 21.775.115.746 mii lei la
21.925.115.746 mii lei.

Sursă: diminuarea bugetelor Serviciului de
Telecomunicaţii Speciale 50,0 miliarde lei şi
Ministerului Public 100,0 miliarde lei.

Autori: Comisia pentru învăţământ şi
cercetare ştiinţifică a Senatului şi Comisia pentru
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât în bugetele instituţiilor publice,
inclusiv cele ale Serviciului de
Telecomunicaţii Speciale şi Ministerului
Public, au fost asigurate fonduri la nivelul
necesităţilor stricte conform parametrilor de
construcţie a bugetului, care au fost aceeaşi
pentru toţi ordonatorii principali de credite
finanţaţi de la bugetul de stat.

180. Anexa nr.3/17 – Ministerul Educaţiei
Naţionale

Să se elimine de la capitolul “Venituri cod
5005” suma de 2.167.064.656.000 lei prevăzută a
proveni din “Venituri extrabugetare”.

Autori: Grupurile parlamentare PDSR din
Senat şi Camera Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât veniturile la care se face referire nu
sunt incluse în bugetul de stat, ele fiind
evidenţiate separat de acestea în Sinteza anexei
nr.3/17.

Noţiunea de venituri extrabugetare reflectă
tocmai faptul că instituţiile publice care
realizează venituri şi le reţin potrivit
dispoziţiilor legale, nu trec prin bugetul de stat.

181. Anexa nr.3/17 – Ministerul Educaţiei
Naţionale

Suma de 2.700.000.000 lei prevăzută la art.40
alin.57 intitulat “Transferuri pentru finanţarea de
bază a învăţământului superior” să fie majorată la
3.600.000.000 lei.

Autori: Grupurile parlamentare PDSR din
Senat şi Camera Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât majorarea nu se justifică deoarece faţă
de anul precedent sumele cu această destinaţie
prevăzute în proiectul de buget sunt mai mari
cu 58,0%.

182. Anexa nr.3/17 – Ministerul Educaţiei
Naţionale

Suma de 2.243.860.000 lei prevăzută la
poziţia 5004 şi inclusă la “Cheltuieli de personal”
să fie eliminată şi să i se dea o destinaţie legală.
Această sumă a fost alocată integral pentru
învăţământul preuniversitar, ceea ce este incorect.

Suma trebuie defalcată proporţional pentru

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât în mecanismul de finanţare a
învăţământului superior sumele aferente
cheltuielilor de personal se asigură în cadrul
titlului “Transferuri” la articolul “Finanţarea
de bază a învăţământului superior”.
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învăţământul preuniversitar (80-85%), respectiv
universitar (15-20%).

Autori: Grupurile parlamentare PDSR din
Senat şi Camera Deputaţilor.

183. Anexa nr.3/17 – Ministerul Educaţiei
Naţionale

Se propune includerea în bugetul Ministerului
Educaţiei Naţionale a unor obiective de investiţii
pentru centrul teritorial Buzău şi Deva.

Autor: domnul deputat Petre Partal.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât includerea obiectivului în listele de
investiţii se poate face de către ordonatorul
principal de credite bugetare, numai cu
respectarea dispoziţiilor Legii nr.72/1996
privind finanţele publice.

184. Anexa nr.3/17 – Ministerul Educaţiei
Naţionale

Se propune includerea în bugetul Ministerului
Educaţiei Naţionale a unui obiectiv de investiţii
“Spaţiu de învăţământ în complexul Mihail
Moxa”.

Autor: domnul deputat Petre Partal.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât includerea obiectivului în listele de
investiţii se poate face de către ordonatorul
principal de credite bugetare, numai cu
respectarea dispoziţiilor Legii nr.72/1996
privind finanţele publice.

185. Anexa nr.3/17 – Ministerul Educaţiei
Naţionale

Se propune reducerea cheltuielilor de
personal cu suma de 1.000,0 miliarde lei şi
suplimentarea cu 500,0 miliarde lei la cheltuieli
materiale şi servicii şi 500 miliarde lei la
cheltuieli de investiţii.

Autor: domnul deputat Sorin Pantiş.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât cheltuielile de personal sunt stabilite
în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.8/2000.

186. Anexa nr.3/17 – Ministerul Educaţiei
Naţionale

Se propune suplimentarea sumei de la 1,5
miliarde lei la 21,5 miliarde lei la obiectivul de
investiţii “Amenajare spaţii învăţământ bloc
S200, Universitatea Craiova”, cod 17.57.01.10,
paragraf E, alin.15.

Sursă: reducerea corespunzătoare a sumei de
la obiectivul de investiţii “Alte cheltuieli de
investiţii”, cod 17.57.01.68, paragraf E, alin.15 de
la 120,533 miliarde lei la 100,533 miliarde lei.

Autor: domnul deputat Grigoraş Nicolae.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât în conformitate cu art.22 alin.(3) din
Legea nr.72/1996 privind finanţele publice
ordonatorii principali de credite stabilesc
priorităţile  în realizarea obiectivelor de
investiţii şi repartizarea sumelor pe fiecare
obiectiv înscris în listele de investiţii, în limita
fondurilor cuprinse în proiectul de buget.

187. Anexa nr.3/18  -Ministerul Culturii Se propune suplimentarea bugetului
Ministerului Culturii cu suma de 250.400.000 mii

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât nu se propune sursa de acoperire a
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lei, bugetul urmând a fi repartizat pe capitole şi
articole/alineate, conform anexei la amendament.

Autor: Comisia pentru cultură, artă şi
mijloace de informare în masă a Senatului.

plusului de cheltuieli, iar potrivit art.10 alin.(1)
din Legea nr.72/1996 privind finanţele publice,
în bugetul de stat nu se pot înscrie cheltuieli
fără stabilirea sumelor din care urmează a fi
efectuate.

188. Anexa nr.3/18  -Ministerul Culturii Se propune modificarea anexei nr.3/18, după
cum urmează:

- cap.50.01 CHELTUIELI – TOTAL
1.040.425.040 mii lei;

- titlu/articol 01 “Cheltuieli curente”
993.534.184 mii lei;

- titlu/articol 02 “Cheltuieli de personal”
67.937.000 mii lei;

…
- titlu/articol 20 “Cheltuieli materiale şi

servicii” 471.095.184 mii lei;
- titlu/articol 34 “Subvenţii” 405.251.000 mii

lei;
- articol 35, alineat 01 “Alocaţii de la buget

pentru instituţii publice” 405.251.000 mii lei;
…
- titlu/articol 38 “Transferuri” 49.251.000 mii

lei;
articol 40, alineat 11 “Contribuţii şi cotizaţii

la organisme internaţionale” 8.000.000 mii lei;
articol 40, alineat 38 “Finanţarea Ansamblul

Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei
«Sighet» 4.000.000 mii lei;

- articol 40, alineat 84 “Finanţarea Ansamblul
«Memorialul Revoluţiei – decembrie 1989»” din
municipiul Timişoara 3.000.000 mii lei.

- titlu/articol 70 “Cheltuieli de capital”
45.252.856 mii lei.

Sursă: prin redistribuire de la Ministerul

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât bugetele instituţiilor indicate ca sursă
de acoperire au fost dimensionate la strictul
necesar.

În ceea ce priveşte propunerea de majorare
a cheltuielilor de personal, menţionăm că
ridicarea salariului minim pe economie a fost
avută în vedere la determinarea cheltuielilor de
personal din bugetul Ministerului Culturii, iar
intenţiile de a majora salariul mediu nu pot
constitui bază legală pentru includerea unor
influenţe în bugetul de stat.
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Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului,
Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei
Mediului şi Ministerul Agriculturii şi
Alimentaţiei.

Autor: Comisia pentru cultură, arte, mijloace
de informare în masă a Camerei Deputaţilor.

189. Anexa nr.3/18 – Ministerul Culturii Se propune ca, peste tot, în cuprinsul legii,
titlul subcapitolului 05 din cadrul capitolului
59.01 se va scrie:

“Titlul/Subcapitol 05 Teatre, instituţii
profesioniste de spectacole şi concerte şi
ansambluri folclorice”.

Autori: Comisia pentru cultură, arte, mijloace
de informare în masă a Camerei Deputaţilor şi
domnul deputat Lazăr Lădariu.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât Ministerul Culturii nu are în subordine
ansambluri folclorice.

190. Anexa nr.3/18 – Ministerul Culturii Se propune prevederea la cap. “finanţări
externe” şi “Coloana infinitului” de la Tg.Jiu.

Autor: domnul deputat Dumitru Bălăeţ.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât refacerea “Coloanei infinitului” este
un program din cadrul Proiectului
“Patrimoniul cultural” care potrivit Acordului
de împrumut cu Banca Mondială se finanţează
şi din credite externe.

191. Anexa nr.3/18 – Ministerul Culturii Se propune suplimentarea cheltuielilor social-
culturale la “Transferuri” de la 2,0 miliarde lei la
7,0 miliarde lei.

Se propune completarea cap. “Finanţarea
Ansamblului Memorialul Sighet; Ansamblul
Memorialul Revoluţiei Decembrie 1989” şi
“Finanţarea Revoluţiei arheologice”, “Ansamblul
cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei”.

Sursă: veniturile obţinute din taxele pe
jocurile de noroc.

Autor: domnul deputat PUNR Şteolea Petru.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât nu există o lege, ca în cazul celorlalte
ansambluri, care să reglementeze posibilitatea
acordării unor sume de la bugetul de stat
pentru finanţarea “Ansamblului cetăţilor
dacice din Munţii Orăştiei”.

192. Anexa nr.3/19 – Ministerul Tineretului şi
Sportului

Se propune redistribuire în structură la
cap.”Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât nu este motivată posibilitatea
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sportivă şi de tineret”, astfel:
- cheltuieli de personal +5,0 miliarde lei;
- cheltuieli materiale şi servicii +5,0 miliarde

lei;
- subvenţii –10,0 miliarde lei;
- subvenţii – alocaţii de la buget pentru

instituţii publice –10,0 miliarde lei;
- transferuri – programe pentru tineret +10,0

miliarde lei.
Autori: Comisia pentru sănătate, ecologie şi

sport a Senatului şi Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor.

diminuării sumei prevăzută la subvenţii, din
care se finanţează cheltuielile de pregătire şi
participare a sportivilor la diferite competiţii,
inclusiv în vederea participării la Jocurile
Olimpice de Vară Sydney 2000.

În ceea ce priveşte propunerea de majorare
a cheltuielilor de personal pentru acoperirea
necesarului de salarizare în condiţiile
suplimentării numărului de posturi finanţate de
la bugetul de stat la 486 posturi, având în
vedere înfiinţarea Registrului Sportiv odată cu
aplicarea noii Legi a educaţiei fizice şi
sportului, considerăm că această problemă
poate fi rezolvată în cadrul numărului de
posturi prevăzut în proiectul de buget pe anul
2000 prin redistribuirea corespunzătoare a
personalului pe compartimente.

193. Anexa nr.3/20 – Ministerul Lucrărilor Publice
şi Amenajării Teritoriului

Bugetul pe anul 2000 al Ministerului
Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului se
modifică în sensul majorării sumei de 647,0
miliarde lei prevăzută la “Transferuri de la
bugetul de stat către bugetele locale pentru
construcţii de locuinţe” cu suma de 650,0
miliarde lei (respectiv în total la cap.5000 –
titlu/articol 39, alineat 19 suma va fi de 1.297,0
miliarde lei) pentru construcţia de locuinţe sociale
(şi în consecinţă modificarea întregii anexe
nr.3/20).

Autori: Grupurile parlamentare PDSR din
Senat şi Camera Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât nu se specifică sursa din care urmează
să se acopere suplimentarea solicitată.

Conform art.10 (1) din Legea nr.72/1996
privind finanţele publice “În bugetul de stat, în
bugetul asigurărilor sociale de stat, în bugetele
locale şi în bugetele fondurilor speciale nu se
pot înscrie şi aproba cheltuieli fără stabilirea
surselor din care urmează a fi efectuate”.

194. Anexa nr.3/21 – Ministerul Apelor, Pădurilor
şi Protecţiei Mediului

La cap.64.01 “Mediu şi ape” se propun
următoarele modificări:

1. Lucrări pentru înlăturarea efectelor
calamităţilor naturale din 1995-1999.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât la fişa obiectivului de investiţii cod
21.64.01.03.00.01 de la care se solicită
diminuarea sumei de 200,0 miliarde lei sunt
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2. Dotări, cheltuieli proiecte Comp 3+4, GEF
Credit extern: 96.900.000 mii lei.
Buget de stat: 302.281.616 mii lei.
a) se transferă 50.000.000 mii lei de la

bugetul de stat la lucrarea “Amenajarea în
Bazinul Hidrografic Bârlad împotriva inundaţiilor
a municipiului Vaslui”;

b) se transferă 10.000.000 mii lei de la
bugetul de stat la lucrarea: alimentarea cu apă
potabilă a localităţilor Ciatalchioi, Partizani,
Govora, Caraorman, Pătlăgeanca, Periprava şi
Tudor Vladimirescu;

c) se transferă 40.000.000 mii lei de la
bugetul de stat la lucrarea: acumularea Ogrezeni;

d) se transferă 50.000.000 mii lei de la
bugetul de stat la lucrarea: amenajarea râului Jijia
pentru prevenirea inundaţiilor;

e) se transferă 50.000.000 mii lei de la
bugetul de stat la lucrarea: amenajarea râului
Argeş pentru apărarea împotriva inundaţiilor,
irigaţii şi alte folosinţe.

Autori: Grupurile parlamentare PDSR din
Senat şi Camera Deputaţilor.

prevăzute lucrări pentru înlăturarea efectelor
calamităţilor naturale în 20 de judeţe precum şi
cheltuieli de proiectare. De altfel, obiectivele
prevăzute în fişă fac obiectul acordului cadru
de împrumut dintre România şi FDSCE pentru
sprijinirea regiunilor afectate de inundaţii
ratificat de Ordonanţa Guvernului nr.28/1999.

195. Anexa nr.3/21 – Ministerul Apelor, Pădurilor
şi Protecţiei Mediului

Se propune suplimentarea bugetului
Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei
Mediului cu suma de 100,0 miliarde lei pentru
terminarea lucrărilor de la barajul Mihăileni.

Autor: domnul senator Constantin Bejan şi
domnul deputat Ana Gheorghe.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât nu sunt prezentate soluţii pentru
menţinerea deficitului bugetar. Sursa
“Veniturile din încasarea rămăşiţelor din anii
precedenţi” nu poate fi acceptată, deoarece
încasările din arierate sunt incluse în veniturile
bugetare.

196. Anexa nr.3/21 – Ministerul Apelor, Pădurilor
şi Protecţiei Mediului

Se propune, la cap.64.01 “Mediu şi ape” , ca
din suma alocată din bugetul general Programului
de lucrări pentru înlăturarea efectelor
calamităţilor naturale 1995-1999 să se

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât obiectivul de investiţii este prevăzut la
fişa cod 21.64.01.03.00.01 formular 45.1
“Lucrări pentru înlăturarea efectelor
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nominalizeze şi lucrările de apărare împotriva
inundaţiilor în localitatea Tudor Vladimirescu,
judeţul Tulcea, alocându-se în acest scop suma de
3,5 miliarde lei.

Autori: Comisia pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibrul ecologic a
Senatului, Comisia pentru administraţie publică şi
organizarea teritoriului şi Comisia pentru
sănătate, ecologie, tineret şi sport ale Camerei
Deputaţilor şi domnul deputat UDMR Vajda
Francisc.

calamităţilor naturale din anii 1995-1999” în
20 de judeţe, printre care se numără şi judeţul
Tulcea.

197. Anexa nr.3/21 – Ministerul Apelor, Pădurilor
şi Protecţiei Mediului

Se propune alocarea sumei de 7,8 miliarde lei
pentru finalizarea lucrărilor de alimentare cu apă
potabilă a localităţilor Gorgova, Partizani şi
Caraorman.

Autori: Comisia pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibrul ecologic a
Senatului, Comisia pentru administraţie publică şi
organizarea teritoriului şi Comisia pentru
sănătate, ecologie, tineret şi sport ale Camerei
Deputaţilor şi domnul deputat UDMR Vajda
Francisc.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât potrivit art.10 din Legea nr.72/1996
privind finanţele publice, în bugetul de stat şi
în bugetele fondurilor speciale nu se pot
înscrie şi aproba cheltuieli fără stabilirea
resurselor din care urmează a fi efectuate.

198. Anexa nr.3/21 – Ministerul Apelor, Pădurilor
şi Protecţiei Mediului

Se propune suplimentarea bugetului
Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei
Mediului la obiectivul de investiţii “Amenajarea
hidroenergetică a râului Strei pe sectorul
Subcetate–Simeria” (cap.66.01 “Industrie”, cod
22.66.01.1.3.1.16) cu suma de 135,0 miliarde lei
– fond special pentru dezvoltarea sistemului
energetic.

Sursă: din privatizare 90,0 miliarde lei şi
redistribuire în listele de investiţii din fondul
special 45,0 miliarde lei.

Autor: domnul deputat PUNR Petru Şteolea.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât conform art.52 alin.(1) din proiectul
Legii bugetului de stat pe anul 2000, “La
propunerea justificată a ordonatorilor
principali de credite, în funcţie de derularea
procesului investiţional şi de evoluţia
preţurilor, se autorizează Guvernul, prin
Ministerul Finanţelor, să aprobe, până la data
de 31 octombrie 2000, modificări în listele de
investiţii…”.

Totodată, menţionăm că amenajările
hidroenergetice se finanţează din Fondul
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special pentru dezvoltarea sistemului
energetic, prin bugetul Ministerului Industriei
şi Comerţului.

199. Anexa nr.3/21 – Ministerul Apelor, Pădurilor
şi Protecţiei Mediului

Se propune suplimentarea volumului sumelor
alocate la obiectivul de investiţii “Mihăileni-
Crişul Alb, judeţul Hunedoara” cu 41,5 miliarde
lei la cheltuieli de capital.

Sursă: redistribuirea în cadrul obiectivelor
Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei
Mediului - 11,5 miliarde lei şi 30,0 miliarde lei de
la Ministerul Finanţelor, cheltuieli de capital,
anexa nr.3/12.

Autor: domnul deputat PUNR Şteolea Petru.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât redistribuirea sumei de 11,0 miliarde
lei în cadrul obiectivelor se poate face numai
în condiţiile în care Ministerul Apelor,
Pădurilor şi Protecţiei Mediului, în calitate de
ordonator principal de credite, potrivit
prevederilor art.22 alin.(3) din Legea
nr.72/1996 privind finanţele publice stabileşte
priorităţile şi repartizarea sumelor pe fiecare
obiectiv înscris în lista de investiţii în limita
fondurilor prevăzute în proiectul de buget.

În ceea ce priveşte diminuarea cheltuielilor
de capital la Ministerul Finanţelor cu 30,0
miliarde lei, se precizează că totalul acestor
cheltuieli prevăzute în proiectul de buget este
de 48,0 miliarde lei în condiţiile în care
necesarul ar fi mult mai mare.

200. Anexa nr.3/21 – Ministerul Apelor, Pădurilor
şi Protecţiei Mediului

Se propune suplimentarea la obiectivul de
investiţii “Lucrări de construcţie ecologică a
terenurilor degradate şi perdele forestiere” în
sumă de 25,0 miliarde lei faţă de 5,0 miliarde lei
cât a fost prevăzut şi completarea în fişa sinteză a
valorii capacităţii investiţiei.

Sursă: diminuarea cuantumului sumelor
prevăzute la “Alte cheltuieli de investiţii” cu 5,0
miliarde lei şi lucrări de ocupare-punere în
siguranţă şi mărirea gradului de circulaţie pe
drumurile forestiere existente cu 20,0 miliarde lei.

Autor: domnul deputat PUNR Şteolea Petru.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât Ministerul Apelor, Pădurilor şi
Protecţiei Mediului, în calitate de ordonator
principal de credite, potrivit art.22 alin.(3) din
Legea nr.72/1996 privind finanţele publice
stabileşte priorităţile în realizarea obiectivelor
de investiţii şi repartizarea sumelor pe fiecare
obiectiv înscris în listele de investiţii, în limita
fondurilor cuprinse în proiectul de buget.

201. Anexa nr.3/21 – Ministerul Apelor, Pădurilor
şi Protecţiei Mediului

La anexa nr.3/21 se propune suplimentarea
finanţării investiţiei “Amenajarea complexă a

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât sursa de finanţare propusă nu poate fi
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Vârfului Câmpului” de la 4,5 miliarde lei la 24,5
miliarde lei pe seama veniturilor suplimentare de
13.000,0 miliarde lei prin recalcularea veniturilor
bugetare în funcţie de inflaţie sau dintr-o
colectare corespunzătoare a plăţilor restante către
buget.

Autori: Grupurile parlamentare PDSR din
Senat şi Camera Deputaţilor.

acceptată, deoarece estimarea veniturilor
bugetare pentru anul 2000, conform art.2
alin.(1) din proiectul legii, a fost realizată în
concordanţă cu proiecţia indicatorilor
macroeconomici.

202. Anexa nr.3/21 – Ministerul Apelor, Pădurilor
şi Protecţiei Mediului

La cap.67.01 “Agricultură şi silvicultură” se
propun următoarele modificări:

Refaceri de drumuri forestiere, corecţii de
torenţi, reconstrucţia ecologică în zonele afectate
de calamităţi în perioada1995-1998.

Suma alocată de la bugetul de stat de
55.857.000 mii lei să fie transferată la Anexa
nr.3/21, cap.67.01, cod: 21.67.01.01.01.00.01,
formular 451.

Lucrări de reconstrucţie ecologică a
terenurilor degradate şi parcele forestiere.

Autori: Grupurile parlamentare PDSR din
Senat şi Camera Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât lucrările de refaceri drumuri forestiere,
corecţii torenţi, reconstrucţie ecologică în
zonele afectate de calamităţi în 31 judeţe
prevăzute în fişa obiectivului de investiţii cod
21.67.01.01.03.00.01 fac obiectul acordului
cadru de împrumut dintre România şi Fondul
de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei
pentru sprijinirea regiunilor afectate de
inundaţii, ratificat prin Ordonanţa Guvernului
nr.28/1999, iar suma prevăzută de 100,0
miliarde lei reprezintă obligaţia părţii române
de cofinanţare a programului.

203. Anexa nr.3/21 – Ministerul Apelor, Pădurilor
şi Protecţiei Mediului

Se propune redistribuirea în cadrul fondurilor
alocate a sumei de 52,0 miliarde lei astfel:

- cod: 21.64.01.01.01.02.02 - +12,0 miliarde
lei;

- cod: 21.64.01.01.01.02.06 - +15,0 miliarde
lei;

- cod: 21.64.01.01.01.02.18 - +25,0 miliarde
lei.

Sursă: suplimentarea se suportă de la Fondul
special pentru dezvoltare energetică.

Se propune redistribuirea sumei de 47,0
miliarde lei de la anexa nr.3/22, cod:
22.66.01.1.1.1.01 la anexa nr.3/21 obiectiv

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât Fondul special pentru dezvoltarea
sistemului energetic este gestionat de
Ministerul Industriei şi Comerţului şi nu poate
fi utilizat de Ministerul Apelor, Pădurilor şi
Protecţiei Mediului.
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cod:21.64.01.01.03.00.01.
Completarea sumei de 47,0 miliarde lei se

suportă de la Fondul special de dezvoltare
energetică.

Autor: domnul deputat Avramescu
Constantin.

204. Anexa nr.3/22 – Ministerului Industriei şi
Comerţului

Se propune diminuarea fondului de rezervă
bugetară la dispoziţia Guvernului cu 200,0
miliarde lei şi suplimentarea cu aceeaşi sumă a
bugetului Ministerului Industriei şi Comerţului,
anexa nr.3/22 la cheltuieli de capital şi în mod
corespunzător fişa cod 22.66.01.1.1.1.01, obiectiv
de investiţii “CNE Cernavodă Unitatea 2”, la
sursa de finanţare buget de stat, pentru achiziţie
apă grea de la Regia Autonomă pentru Activităţi
Nucleare Drobeta Turnu-Severin.

Cu modificarea corespunzătoare a art.23
alin.(1), lit.a), subcap.01.

Autori: domnul senator PNL Alexandru Ioan
Morţun, domnul deputat PDSR Eugen Nicolicea
şi domnul deputat Constantin Valeca – Grup
parlamentar PDSR.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului urmează a se finanţa
cheltuielile ocazionate de organizarea şi
desfăşurarea alegerilor locale şi generale,
precum şi unele acţiuni noi ce vor interveni în
cursul anului 2000.

205. Anexa nr.3/22 – Ministerul Industriei şi
Comerţului

Se propune modificarea fişei cod
22.66.01.0.3.01 “Menţinerea capacităţii de
producţie la 250 mii tone/an lignit” la mina
Câmpulung, judeţul Argeş, astfel:

- total sursă 8.000.000 mii lei, din care:
- surse proprii 4.000.000 mii lei;
- bugetul de stat 4.000.000 mii lei.
Sursă: creşterea încasărilor pe seama

îmbunătăţirii activităţii de colectare a impozitelor
şi taxelor.

Autori: Comisia pentru politică economică,
reformă şi privatizare a Camerei Deputaţilor şi

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât sursa, respectiv creşterea încasărilor
pe seama îmbunătăţirii activităţii de colectare a
impozitelor şi taxelor nu poate fi acceptată
deoarece îmbunătăţirea activităţii de colectare
a impozitelor a fost avută în vedere la
evaluarea veniturilor înscrise în buget.
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domnul deputat Marin Gheorghe.
206. Anexa nr.3/22 – Ministerul Industriei şi

Comerţului
Se propune rezolvarea garanţiilor de 10% din

valoarea furniturii livrate la obiectivul Krivoi-
Rog-Ucraina de cele 135 societăţi comerciale.

Autori: domnii senatori Ion Vasile şi Paul
Păcuraru.

Se propune respingerea amendamentului
(vezi nr.crt.30 din anexa nr.1).

207. Anexa nr.3/22 – Ministerul Industriei şi
Comerţului

Se propune suplimentarea cu suma de 60,0
miliarde lei a fondurilor alocate pentru punerea în
funcţiune a obiectivului de investiţii “Instalaţie
pentru producerea lingourilor de zirconiu şi titan
la Regia Autonomă Zirom – R.A. Giurgiu”.

Autor: Regia Autonomă Zirom – R.A.
Giurgiu.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât nu se propun şi sursele de finanţare.
Potrivit art.10 din Legea nr.72/1996 privind
finanţele publice în bugetul de stat şi bugetele
fondurilor speciale nu se pot înscrie şi aproba
cheltuieli fără stabilirea resurselor din care
urmează a fi efectuate.

208. Anexa nr.3/22 – Ministerul Industriei şi
Comerţului

Se propune suplimentarea cheltuielilor de
prospecţiuni şi lucrări geologice pentru
descoperirea de resurse minerale cu 50,0 miliarde
lei.

Sursă: cheltuieli pentru susţinerea
programelor tehnice de conservare sau de
închidere a minelor (art.40 alin.22).

Autori: Comisia pentru industrii şi servicii a
Camerei Deputaţilor şi domnul deputat PRM
Luca Ştefănoiu.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât nu se ţine seama de priorităţile
stabilite de Ministerul Industriei şi Comerţului
în limita fondurilor cuprinse în proiectul de
buget, conform art.22 alin.(3) din Legea
nr.72/1996 privind finanţele publice.

Nu se argumentează că obiectivele de la
care se propune reducerea cheltuielilor
bugetare nu sunt necesare sau au finanţare prea
mare.

209. Anexa nr.3/22 – Ministerul Industriei şi
Comerţului

Se propune suplimentarea cheltuielilor de
capital pentru Compania minieră Remin Baia
Mare cu 47,021 miliarde lei.

Sursă: transferuri pentru acţiuni de
ecologizare de la Romplumb S.A. Baia Mare şi
5,7 miliarde lei, sumă ce se poate transfera de la
obiectivul de investiţii Coşul metalic şi racordarea
traseelor de gaze rezultate din instalaţiile
tehnologice de producere a plumbului decupat la
S.C. Romplumb S.A. Baia Mare.

Autori: Comisia pentru industrii şi servicii a

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât nu se ţine seama de priorităţile
stabilite de Ministerul Industriei şi Comerţului
în limita fondurilor cuprinse în proiectul de
buget, conform art.22 alin.(3) din Legea
nr.72/1996 privind finanţele publice.

Nu se argumentează că obiectivele de la
care se propune reducerea cheltuielilor
bugetare nu sunt necesare sau au finanţare prea
mare.
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Camerei Deputaţilor şi domnul deputat PRM
Luca Ştefănoiu.

210. Anexa nr.3/22 – Ministerul Industriei şi
Comerţului

Se propune cuprinderea în buget a sumelor
necesare plăţii restanţelor şi continuării lucrărilor
la Combinatul de la Krivoi-Rog, conform
solicitărilor Federaţiei sindicatelor din Construcţii
de Maşini, ARCOM şi UZINEXPORTIMPORT
Bucureşti, astfel:

- pentru plata cheltuielilor restante efectuate
în ultimii ani +55,0 miliarde lei;

- pentru continuarea parţială a lucrărilor în
anul 2000 +125,0 miliarde lei.

Autori: Comisia economică a Senatului şi
domnul senator Doru Gaiţă

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât nu se propun şi sursele de finanţare.
Potrivit art.10 din Legea nr.72/1996 privind
finanţele publice în bugetul de stat şi bugetele
fondurilor speciale nu se pot înscrie şi aproba
cheltuieli fără stabilirea resurselor din care
urmează a fi efectuate.

211. Anexa nr.3/22 – Ministerul Industriei şi
Comerţului

Se propune suplimentarea cheltuielilor
necesare continuării investiţiei CNE Cernavodă –
Unitatea 2 cu sumele de 200,0 miliarde lei, 191,5
miliarde lei şi 185,0 miliarde lei şi achiziţionarea
de apă grea.

Autori: Comisia economică a Senatului,
domnul senator PNL Alexandru Ioan Morţun şi
domnul deputat PDSR Eugen Nicolicea.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât conform art.22 alin.(3) din Legea
nr.72/1996 privind finanţele publice,
ordonatorii principali de credite stabilesc
priorităţile în realizarea obiectivelor de
investiţii şi repartizarea sumelor pe fiecare
obiectiv înscris în listele de investiţii, în limita
fondurilor înscrise în proiectul de buget,
asigurând, totodată, utilizarea raţională şi
eficientă a acestor fonduri, precum şi
realizarea obiectivelor de investiţii la termen.

212. Anexa nr.3/22 – Ministerul Industriei şi
Comerţului

Se propune includerea în bugetul de stat pe
anul 2000 a fondurilor necesare continuării
prezenţei României în afacerea Krivoi-Rog
Ucraina.

Autori: domnul senator Paul Păcuraru.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât nu se propun şi sursele de finanţare.
Potrivit art.10 din Legea nr.72/1996 privind
finanţele publice în bugetul de stat şi bugetele
fondurilor speciale nu se pot înscrie şi aproba
cheltuieli fără stabilirea resurselor din care
urmează a fi efectuate.

213. Anexa nr.3/22 – Ministerul Industriei şi
Comerţului

Se propune majorarea bugetului Ministerului
Industriei şi Comerţului, astfel:

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât sursele de finanţare propuse nu sunt
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-cheltuieli pentru susţinerea programelor
tehnice de conservare sau de închidere a minelor
+150,0 miliarde lei;

-cheltuieli pentru protecţia socială ce se
acordă pentru unele activităţi din sectorul minier
+187,2 miliarde lei;

-cheltuieli de capital +920,0 miliarde lei;
-împrumuturi +250,0 miliarde lei.
Surse:
-limitarea disponibilizărilor colective care,

prin plata a 10 până 20 salarii compensatorii,
cresc cheltuielile bugetului de stat în detrimentul
unor surse pentru dezvoltare;

-mobilizarea agenţilor economici pentru
onorarea plăţilor scadente neachitate constituite
drept datorii la bugetul de stat care sunt evaluate
la aproximativ 50 mii de miliarde lei. Sumele
obţinute reprezintă surse pentru cheltuielile
menţionate;

-din analiza profesionistă a veniturilor la
proiectul de buget pe anul 2000 se constată o
subevaluare a veniturilor la nivel de 13.214,0
miliarde lei. Din aceste sume se pot susţine
cheltuielile menţionate.

Autori: Comisia pentru industrii şi servicii a
Camerei Deputaţilor, Grupurile parlamentare
PDSR din Senat şi Camera Deputaţilor şi domnii
deputaţi PDSR Dan Ioan Popescu şi Alexandru
Stănescu.

certe.
Salariile compensatorii la disponibilizaţi

nu se plătesc din bugetul de stat, cu excepţia
Ministerului Transporturilor care are o restanţă
din anul precedent.

La fundamentarea cifrelor înscrise în
proiectul bugetului de stat pe anul 2000, la
venituri s-au inclus 11.120,0 miliarde lei pe
seama îmbunătăţirii colectării creanţelor
bugetare.

Suma prezentată ca subevaluare a
veniturilor bugetului de stat nu este susţinută
de o fundamentare din care să rezulte modul
cum a fost stabilită această sumă.

214. Anexa nr.3/22 – Ministerul Industriei şi
Comerţului

Se propune suplimentarea bugetului
Ministerului Industriei şi Comerţului la cap.66.01
“Industrie”, astfel:

-cod 22.66.01.5.10. Fişa obiectivului de
investiţii “Instalaţie de producţie a lingourilor de

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât nu se ţine seama de priorităţile
stabilite de Ministerul Industriei şi Comerţului
în limita fondurilor cuprinse în proiectul de
buget, conform art.22 alin.(3) din Legea
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zirconiu şi titan la R.A. Zirom Giurgiu”, la sursa
de finanţare buget de stat, cu suma de 50,0
miliarde lei;

-cod 22.66.01.9.01. Fişa obiectivului de
investiţii “Stoc uraniu concentrat”, la sursa de
finanţare buget de stat, cu suma de 48,4 miliarde
lei;

-cod 22.66.01.2.603. Fişa obiectivului de
investiţii “Dezvoltarea capacităţilor de prelucrare
la uzinele tip “R” “E” Feldioara”, la sursa de
finanţare buget de stat, cu suma de 10,0 miliarde
lei, totalul poziţiilor modificându-se
corespunzător;

-cod 22.66.01.3.02. Fişa obiectivului de
investiţii “Sector de producţie pentru prelucrarea
titanului, zirconiului şi aliajelor acestora, inclusiv
utilităţi”, la sursa de finanţare buget de stat, cu
suma de 19,0 miliarde lei, totalul poziţiilor
modificându-se corespunzător.

Sursă: rămăşiţe de încasat din anii precedenţi
(taxe, impozite, majorări neîncasate).

Autor: domnul deputat Valeca Şerban
Constantin – Grup parlamentar PDSR.

nr.72/1996 privind finanţele publice, iar
sursele de finanţare propuse au fost luate deja
în calcul la fundamentarea propunerilor de
venituri ale bugetului de stat.

215. Anexa nr.3/22 – Ministerului Industriei şi
Comerţului

Anexa nr.13 - Bugetul Fondului special
pentru dezvoltarea sistemului energetic

Se propune modificarea anexei nr.3/22, astfel:
- se majorează cap.66.01 “Industrie” cod

22.66.01.1.1.1.01 Fişa obiectivului de investiţii
“CNE Cernavodă Unitatea 2”, la sursa de
finanţare fond special cu suma de 191,5 miliarde
lei, cu modificarea corespunzătoare a totalului;

- se diminuează cap.66.01 “Industrie”, la
sursa de finanţare fond special, la următoarele
obiective de investiţii:

- cod 22.66.01.1.3.1.22 cu 26,0 miliarde lei;
- cod 22.66.01.1.3.2.06 cu 20,0 miliarde lei;

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât potrivit art.22 alin.(3) din Legea
nr.72/1996 privind finanţele publice
ordonatorii principali de credite stabilesc
priorităţile în realizarea obiectivelor de
investiţii şi repartizarea sumelor pe fiecare
obiectiv înscris în listele de investiţii, în limita
fondurilor cuprinse în proiectul de buget.

Afirmaţia referitoare la faptul că în anii
anteriori s-a realizat un volum de investiţii
scăzut nu constituie un criteriu de redistribuire.
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- cod 22.66.01.1.3.2.10 cu 20,0 miliarde lei;
- cod 22.66.01.1.3.2.23 cu 40,0 miliarde lei;
- cod 22.66.01.1.3.1.05 cu 20,0 miliarde lei;
- cod 22.66.01.1.3.1.13 cu 10,0 miliarde lei;
- cod 22.66.01.1.3.1.14 cu 15,0 miliarde lei;
- cod 22.66.01.1.3.1.15 cu 20,0 miliarde lei;
- cod 22.66.01.1.3.1.18 cu 20,0 miliarde lei;
- Total:       191,5 miliarde lei.
Cu modificarea corespunzătoare a art.41.
Autori: domnul senator PNL Alexandru Ioan

Morţun, domnul deputat PDSR Eugen Nicolicea
şi domnul deputat Constantin Valeca – Grup
parlamentar PDSR.

Menţionăm că, potrivit art.52 alin.(1) din
proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2000,
“La propunerea justificată a ordonatorilor
principali de credite, în funcţie de derularea
procesului investiţional şi de evoluţia
preţurilor, se autorizează Guvernul, prin
Ministerul Finanţelor, să aprobe, până la data
de 31 octombrie 2000, modificări în listele de
investiţii…”.

216. Anexa nr.3/22 – Ministerul Industriei şi
Comerţului

Se propune introducerea la anexa nr.3/22 a
investiţiei “Reţele de distribuţie a gazelor naturale
în oraşele Topliţa şi Gheoghieni” în sumă de
200,0 miliarde lei.

Autor: domnul deputat Nagy Istvan.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât obiectivul respectiv de investiţii se
finanţează din bugetele locale.

217. Anexa nr.3/22 – Ministerul Industriei şi
Comerţului

Se propune la cap.50.01, art.80, alin.02
“Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor
obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi
acorduri interguvernamentale” suplimentarea cu
265,0 miliarde lei – participarea României la
construcţia Combinatului de la Krivoi-Rog
(Legea nr.95/1993).

Autor: domnul deputat Petre Naidin.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât nu se propun şi sursele de finanţare.
Potrivit art.10 din Legea nr.72/1996 privind
finanţele publice în bugetul de stat şi bugetele
fondurilor speciale nu se pot înscrie şi aproba
cheltuieli fără stabilirea resurselor din care
urmează a fi efectuate.

218. Anexa nr.3/22 – Ministerul Industriei şi
Comerţului

Se propune modificarea anexei nr.3/22, astfel:
- fişa obiectivului de investiţii “CNE

Cernavodă Unitatea 2-1x700” prin suplimentarea
sumei cu 185,0 miliarde lei la sursa de finanţare
“Fond special propuneri 2000”, suma devenind
555,0 miliarde lei;

- fişa obiectivului de investiţii “Adaptare şi
modernizare LEPI pentru condiţiile impuse de

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât conduce la un dezechilibru în bugetul
general consolidat prin utilizarea excedentului
de la fondul special pentru dezvoltarea
sistemului energetic şi ca urmare excedentul
nu poate fi utilizat ca sursă de finanţare aşa
cum s-a propus.
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funcţionarea CNE Cernavodă” prin alocarea
sumei de 15,0 miliarde lei la sursa de finanţare
“Fond special propuneri 2000”, suma
reprezentând 16,0 miliarde lei.

Autori: domnul senator PNL Alexandru Ioan
Morţun şi domnul deputat PDSR Eugen Nicolicea
– Grup parlamentar PDSR.

219. Anexa nr.3/22 – Ministerul Industriei şi
Comerţului

Se propune ca suma de 250,0 miliarde lei
reprezentând cheltuieli pentru susţinerea
programelor tehnice de conservare sau de
închidere a minelor să fie utilizată pentru sectorul
întreprinderilor mici şi mijlocii în vederea
susţinerii producătorilor agricoli pentru
achiziţionarea de utilaje.

Autor: domnul deputat Nicolae Popa.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât nu se poate diminua bugetul acestui
minister care de altfel este implicat şi în
derularea unui acord de împrumut cu Banca
Mondială.

220. Anexa nr.3/23 – Ministerul Agriculturii şi
Alimentaţiei

Se propune suplimentarea alocaţiilor pentru
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei cu 2.000,0
miliarde lei, din care: 500,0 miliarde lei prime,
500,0 miliarde lei subvenţii şi 1.000,0 miliarde lei
cheltuieli de capital pentru dotări (utilaje şi
echipamente agricole).

Autori: Grupurile parlamentare PDSR din
Senat şi Camera Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât propunerea nu indică sursa din care
urmează să se acopere suplimentarea solicitată,
conform art.10 alin.(1) din Legea nr.72/1996
privind finanţele publice.

221. Anexa nr.3/23 – Ministerul Agriculturii şi
Alimentaţiei

Se propune modificarea numărului maxim de
posturi la cap.67.01, astfel:

“67.01 Agricultură şi silvicultură 18.500”.
Autori: Comisia pentru agricultură, industrie

alimentară şi silvicultură a Senatului şi Comisia
pentru agricultură, industrie alimentară şi
silvicultură şi servicii specifice a Camerei
Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât la fundamentarea cheltuielilor de
personal s-a avut în vedere numărul de
personal înscris în bugetul Ministerului
Agriculturii şi Alimentaţiei.

222. Anexa nr.3/23 – Ministerul Agriculturii şi
Alimentaţiei

Se propune introducerea la cap.66.00, titlul
40, alineat 55 “Contribuţii la programele realizate
cu finanţare internaţională” şi în dreptul sumei de

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât potrivit art.21 alin.(6) din proiectul
legii bugetului de stat pe anul 2000, în bugetul
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26.792.400 mii lei a unui asterisc a cărui
explicitare să fie trecută în subsolul paginii,
astfel:

“*) Suma de 1.000,0 miliarde lei ce reprezintă
valoarea necesară cofinanţării programului
SAPARD se va avea în vedere la rectificarea
bugetului”.

Autori: Comisia pentru agricultură, industrie
alimentară şi silvicultură a Senatului şi Comisia
pentru agricultură, industrie alimentară şi
silvicultură şi servicii specifice a Camerei
Deputaţilor.

de stat sunt prevăzute transferuri pentru
Fondul Naţional de Preaderare. Sume aferente
cofinanţării contribuţiei financiare a
Comunităţii Europene se cuprind în bugetul de
stat, într-o poziţie distinctă, denumită
“Transferuri aferente Fondului Naţional de
Preaderare”, care după aprobarea
Memorandumurilor de finanţare se
repartizează pe ordonatori principali de
credite.

223. Anexa nr.3/23 – Ministerul Agriculturii şi
Alimentaţiei

Se propune suplimentarea bugetului
Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei la cap.
“Cheltuieli de capital – investiţii” cu 15,0
miliarde lei pentru finanţarea continuării unor
lucrări de îmbunătăţiri funciare – desecări şi
combaterea eroziunii solului în judeţele
Hunedoara, Alba, Arad şi introducerea în listele
obiectivelor de investiţii a lucrărilor “Desecarea
Brad-Veta, judeţul Hunedoara” – 1,2 miliarde lei,
“Combaterea eroziunii solului Crişul Alb-zona
Boroşord-Chitic, judeţul Hunedoara” – 1,3
miliarde lei.

Sursă: diminuarea cuantumului cheltuielilor
de capital la Ministerul Finanţelor , anexa nr.3/12
cu 15,0 miliarde lei.

Autor: domnul deputat PUNR Şteolea Petru.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât potrivit prevederilor art.52 alin.(1) din
proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2000
ordonatorii principali de credite au
posibilitatea ca, în funcţie de derularea
procesului investiţional să propună modificări
în listele de investiţii cu încadrarea în fondurile
alocate la nivel de capitol.

Sursa propusă nu poate fi utilizată.

224. Anexa nr.3/23 – Ministerul Agriculturii şi
Alimentaţiei

Se propune ca din suma de 54,0 miliarde lei
alocată la dispoziţia Ministerul Industriei şi
Comerţului să se finanţeze cu cel puţin 8,0
miliarde lei obiectivul în curs de execuţie –
extinderea laboratorului sanitar-veterinar şi
birouri de DSV Alba.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât conform art.22 alin.(3) din Legea
nr.72/1996 privind finanţele publice,
ordonatorii principali de credite stabilesc
priorităţile în realizarea obiectivelor de
investiţii şi repartizarea sumelor pe fiecare
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Autor: domnul deputat Nicolae Popa. obiectiv înscris în listele de investiţii, în limita
fondurilor înscrise în proiectul de buget,
asigurând, totodată, utilizarea raţională şi
eficientă a acestor fonduri, precum şi
realizarea obiectivelor de investiţii la termen.

225. Anexa nr.3/23 – Ministerul Agriculturii şi
Alimentaţiei

Se propune suplimentarea bugetului
Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei cu suma
de 1.000,0 miliarde lei.

Surse de acoperire:
- 400,0 miliarde lei pe seama mobilizării

veniturilor din confiscări de bunuri şi amenzi;
- 50,0 miliarde lei pe seama taxelor judiciare

şi de timbru în cazurile legate de pământ;
- 400,0 miliarde lei pe seama veniturilor din

privatizarea unităţilor agricole şi de industrie
alimentară;

- 150,0 miliarde lei din sumele încasate de
AVAB pentru creditele neperformante din
agricultură.

Autor: domnul senator Andreiu Oprea.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât sursele de venituri propuse sunt
cuprinse în proiectul de buget sau au altă
destinaţie.

226. Anexa nr.3/23 – Ministerul Agriculturii şi
Alimentaţiei

Se propune la titlul 40 alineatul 54
diminuarea sumei de 4.300,0 miliarde lei
destinată subvenţionării agriculturii prin cupoane
cu suma de 2.000,0 miliarde lei care să fie
destinată achiziţionării de maşini şi utilaje
agricole, prin constituirea unui fond de garantare
pentru cumpărarea acestora.

Autor: domnul deputat Nicolae Popa.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât nu se poate schimba destinaţia sumei
de 4.300,0 miliarde lei deoarece este în plin
proces acţiunea de distribuire a cupoanelor.

227. Anexa nr.3/23 – Ministerul Agriculturii şi
Alimentaţiei

Se propune redistribuirea sumei de 100,0
miliarde lei de la capitolul “Alte unităţi şi acţiuni
din domeniul agriculturii şi silviculturii” pentru
prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi
îngheţurilor.

Autor: domnii deputaţi Nicolae Popa şi

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât priorităţile sunt stabilite de
ordonatorul principal de credite.
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Nicolae Groza.
228. Anexa nr.3/23 – Ministerul Agriculturii şi

Alimentaţiei
Se propune creşterea numărului de personal

din Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei de la
8.193 la 18.900.

Autor: domnul deputat Nicolae Popa.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât cheltuielile de personal ale
Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei au
fost stabilite având în vedere numărul de
posturi prevăzut în proiectul de buget pe anul
2000.

229. Anexa nr.3/23 – Ministerul Agriculturii şi
Alimentaţiei

Se propune suplimentarea bugetului
Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei cu suma
de 1.000,0 miliarde lei de la 7.387,8 miliarde lei
la 8.387,0 miliarde lei şi diminuarea cu aceeaşi
sumă a bugetului Ministerului Transporturilor de
la 9.604,2 miliarde lei la 8.604,2 miliarde lei.

Autor: domnii deputaţi Nicolae Popa şi
Nicolae Groza.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât nu se precizează ce naturi de cheltuieli
se diminuează la Ministerul Transporturilor,
iar necesităţile acestui minister au fost stabilite
la strictul necesar.

230. Anexa nr.3/24 – Ministerul Transporturilor Se propune introducerea în lista obiectivelor
de investiţii a unui obiectiv nou “Construcţia DN
Câmpu lui Neag Băile Herculane” în sumă de
300,0 miliarde lei.

Sursă: redistribuiri în cadrul obiectivelor
Ministerului Transporturilor şi fondul special al
drumurilor publice.

Autor: domnul deputat PUNR Şteolea Petru.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât Ministerul Transporturilor, în calitate
de ordonator principal de credite, potrivit
art.22 alin.(3) din Legea nr.72/1996 privind
finanţele publice stabileşte priorităţile în
realizarea obiectivelor de investiţii şi
repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris
în listele de investiţii, în limita fondurilor
cuprinse în proiectul de buget.

231. Anexa nr.3/24 – Ministerul Transporturilor Se propun următoarele:
- alocarea de sume pentru punerea în

circulaţie a trenurilor 1735 şi 1736 care făceau o
bună legătură cu Ardealul;

- alocarea de sume pentru continuarea
finanţării producerii de şină de cale ferată la
Siderca – Călăraşi.

Autor: domnul deputat Dumitru Bălăeţ.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât:

- repunerea în circulaţie a trenurilor 1735
şi 1736 este sarcina Ministerului
Transporturilor şi a societăţilor de transport
feroviar de călători.

- în ceea ce priveşte finanţarea producţiei
de cale ferată precizăm că Ministerul
Transporturilor achiziţionează şina de cale
ferată prin licitaţie.
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232. Anexa nr.3/24 – Ministerul Transporturilor La alte cheltuieli de investiţii pentru
Administraţia Naţională a Drumurilor nivel de
33,8 miliarde lei din Fondul special al drumurilor
şi redistribuirea acestei sume către judeţe.

Autori: Grupurile parlamentare PDSR din
Senat şi Camera Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât repartizarea sumelor din fondul special
al drumurilor publice se execută potrivit art.9
din Legea nr.118/1996, cu modificările şi
completările ulterioare (65%, 35%).

233. Anexa nr.3/24 – Ministerul Transporturilor Se propune reducerea cod 302 – “Alte
cheltuieli de investiţii pentru Academia Română
de Aviaţie” de la suma de 59,34 miliarde lei la
maxim 20,0 miliarde lei din Fondul special al
aviaţiei şi redistribuirea acestor sume către AI
Bucureşti Băneasa, AI Timişoara şi AI Constanţa,
care se confruntă cu probleme majore de
siguranţă a traficului.

Autori: Grupurile parlamentare PDSR din
Senat şi Camera Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât potrivit art.1 alin.(2) din Ordonanţa
Guvernului nr.47/1998 “constituirea şi
gestionarea Fondului special al aviaţiei civile,
stabilit potrivit prevederilor prezentei
ordonanţe se efectuează de către Ministerul
Transporturilor”, iar prin art.6 al acestei
ordonanţe se stabileşte proporţia de utilizare,
urmând ca acţiunile şi lucrările finanţate din
fond să se aprobe prin hotărâre de Guvern.

234. Anexa nr.3/24 – Ministerul Transporturilor Se propune suplimentarea cod 003 “Grup săli
învăţământ – cu faze pentru Centrul de
perfecţionare Constanţa” de la 1,6 miliarde lei la
circa 11 miliarde lei din sumele ce se pot
redistribui de la TAROM – S.A.

Autori: Grupurile parlamentare PDSR din
Senat şi Camera Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât potrivit prevederilor art.22 alin.(3) din
Legea nr.72/1996 privind finanţele publice
ordonatorii principali de credite stabilesc
priorităţile în realizarea obiectivelor, iar prin
art.4 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului
nr.7/2000 suma prevăzută în bugetul
Ministerului Transporturilor la cheltuieli de
capital pentru TAROM – S.A. reprezintă
contribuţia Guvernului României la realizarea
contractului de credite externe cu B.E.I.

235. Anexa nr.3/24 – Ministerul Transporturilor Se propune eliminarea cod 304 – “Alte
cheltuieli de investiţii pentru S.C. CN-TAROM –
S.A.” în valoare de 143,0 miliarde lei de la
bugetul de stat.

Autori: Grupurile parlamentare PDSR din
Senat şi Camera Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât suma de 143,0 miliarde lei cuprinsă în
proiectul de buget la “Alte cheltuieli de
investiţii” reprezintă contribuţia Guvernului
României la realizarea contractului de credite
externe B.E.I. conform art.4 alin.(2) din
Ordonanţa Guvernului nr.7/2000 privind
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ratificarea Contractului de finanţare dintre
România şi Banca Europeană de Investiţii şi
Compania Naţională de Transporturi Aeriene
Române – tarom – S.A. pentru finanţarea
Proiectului de reînnoire a flotei TAROM.

236. Anexa nr.3/24 – Ministerul Transporturilor Se propune eliminarea cod 305 – “Alte
cheltuieli de investiţii pentru CN AI Bucureşti-
Otopeni” în valoare de 11,0 miliarde lei din
Fondul special al aviaţiei civile şi redistribuirea
acestei sume către AI Bucureşti Băneasa şi AI
Constanţa.

Autori: Grupurile parlamentare PDSR din
Senat şi Camera Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât Ministerul Transporturilor în calitate
de ordonator principal de credite, potrivit
art.22 alin.(3) din Legea nr.72/1996 privind
finanţele publice stabileşte priorităţile în
realizarea obiectivelor de investiţii şi
repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris
în listele de investiţii, în limita fondurilor
cuprinse în proiectul de buget.

237. Anexa nr.3/25 – Ministerul Apărării
Naţionale

Se propune suplimentarea bugetului
Ministerului Apărării Naţionale cu suma de
1.128,0 miliarde lei.

Autori: Comisiile pentru apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională ale Senatului şi
Camerei Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât propunerile de venituri ale bugetului
de stat au fost estimate având în vedere
conjunctura economică actuală şi sursele de
venituri identificate în prezent.

238. Anexa nr.3/25 – Ministerul Apărării
Naţionale

Se propune înlocuirea anexei “Venituri şi
cheltuieli” cuprinsă în proiectul bugetului de stat
cu o altă anexă actualizată conform propunerilor
de text ce se vor prevedea la art.17 cu privire la
reţinerea veniturilor de Ministerul Apărării
Naţionale ca mijloace extrabugetare.

Autor: Ministerul Apărării Naţionale.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât amendamentul formulat la art.17 a fost
respins.

239. Anexa nr.3/26 – Ministerul de Interne Se propune suplimentarea bugetului
Ministerului de Interne cu suma de 4.540,5
miliarde lei.

Autori: Comisiile pentru apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională ale Senatului şi
Camerei Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât propunerile de venituri ale bugetului
de stat au fost estimate având în vedere
conjunctura economică actuală şi sursele de
venituri identificate în prezent.

240. Anexa nr.3/26 – Ministerul de Interne Se propune completarea titlului anexei Se propune respingerea amendamentului,
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nr.3/26 – Ministerul de Interne privind veniturile
şi cheltuielile din surse extrabugetare cu “Legea
nr.143/1994”.

Autori: Comisiile pentru apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională ale Senatului şi
Camerei Deputaţilor.

întrucât în Legea nr.143/1994 de aprobare a
Ordonanţei Guvernului nr.26/1994 privind
drepturile de hrană, în timp de pace, ale
personalului din sectorul de apărare naţională,
ordine publică şi siguranţă naţională, este
reglementat modul de utilizare a sumelor
rezultate din sistemul de hrănire a personalului
instituţiilor respective.

241. Anexa nr.3/27 – Serviciul Român de
Informaţii

Se propune suplimentarea bugetului
Serviciului Român de Informaţii cu suma de
352,8 miliarde lei.

Autori: Comisiile pentru apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională ale Senatului şi
Camerei Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât propunerile de venituri ale bugetului
de stat au fost estimate având în vedere
conjunctura economică actuală şi sursele de
venituri identificate în prezent.

242. Anexa nr.3/27 – Serviciul Român de
Informaţii

Se propune suplimentarea bugetului
Serviciului Român de Informaţii, astfel:

- cheltuieli de personal +230,0 miliarde lei;
Sursă: diminuarea cu suma corespunzătoare a

cheltuielilor curente de la Ministerul Justiţiei.

- cheltuieli materiale şi servicii +60,0
miliarde lei;

Sursă: diminuarea cu suma corespunzătoare a
cheltuielilor de capital de la Ministerul
Finanţelor.

- transferuri – pensii militare +19,2 miliarde
lei;

Sursă: diminuarea cu suma corespunzătoare a
cheltuielilor de capital ale Serviciului de
Telecomunicaţii Speciale.

- cheltuieli de capital +32,0 miliarde lei.
Sursă: diminuarea cu suma corespunzătoare a

cheltuielilor de capital de la Ministerul Industriei
şi Comerţului.

Se propune respingerea amendamentului.
Suplimentarea propunerilor de credite bugetare
pentru Serviciul Român de Informaţii pe anul
2000, nu poate fi acceptată prin diminuarea
propunerilor de alocaţii bugetare de la alţi
ordonatori principali de credite, deoarece în
proiectul Legii bugetului de stat s-au propus
pentru fiecare ordonator fonduri strict necesare
desfăşurării în condiţii normale a activităţii
acestora.

Fondurile rezultate din privatizare sunt
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Sursă principală: fondurile rezultate din
privatizare care sunt cuantificate de Fondul
Proprietăţii de Stat la valoarea de circa 7.000
miliarde lei.

Autori: Comisia comună permanentă a
Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru
exercitarea controlului parlamentar asupra
activităţii Serviciului Român de Informaţii.

destinate în anul 2000 răscumpărării titlurilor
de stat în vederea diminuării datoriei publice
interne.

243. Anexa nr.3/28 – Serviciul de Informaţii
Externe

Se propune suplimentarea bugetului
Serviciului de Informaţii Externe cu suma de
120,0 miliarde lei, din care:

- cheltuieli de personal +40,0 miliarde lei;
- cheltuieli materiale şi servicii +80,0

miliarde lei.
Autori: Comisiile pentru apărare, ordine

publică şi siguranţă naţională ale Senatului şi
Camerei Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât în conformitate cu prevederile art.10
alin.(1) din Legea nr.72/1996 privind finanţele
publice, în bugetul de stat nu se pot înscrie
cheltuieli fără stabilirea surselor din care
urmează a fi efectuate.

244. Anexa nr.3/29 – Serviciul de Protecţie şi Pază Se propune suplimentarea bugetului
Serviciului de Protecţie şi Pază cu 44,0 miliarde
lei, din care:

- cheltuieli de personal +29,0 miliarde lei;
- cheltuieli materiale şi servicii +15,0

miliarde lei.
Autori: Comisiile pentru apărare, ordine

publică şi siguranţă naţională ale Senatului şi
Camerei Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât în conformitate cu prevederile art.10
alin.(1) din Legea nr.72/1996 privind finanţele
publice, în bugetul de stat nu se pot înscrie
cheltuieli fără stabilirea surselor din care
urmează a fi efectuate.

245. Anexa nr.3/30 – Serviciul de Telecomunicaţii
Speciale

Se propune suplimentarea bugetului
Serviciului de Telecomunicaţii Speciale cu 145,0
miliarde lei, din care:

 - cheltuieli de personal +50,0 miliarde lei,
- cheltuieli materiale şi servicii +80,0

miliarde lei;
- cheltuieli de capital +15,0 miliarde lei.
Autori: Comisiile pentru apărare, ordine

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât în conformitate cu prevederile art.10
alin.(1) din Legea nr.72/1996 privind finanţele
publice, în bugetul de stat nu se pot înscrie
cheltuieli fără stabilirea surselor din care
urmează a fi efectuate.
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publică şi siguranţă naţională ale Senatului şi
Camerei Deputaţilor.

246. Anexa nr.3/32 – Oficiul Central de Stat
pentru Probleme Speciale

Se propune suplimentarea bugetului Oficiului
Central de Stat pentru Probleme Speciale cu suma
de 2,0 miliarde lei, din care:

- cheltuieli materiale şi servicii +0,5 miliarde
lei;

- cheltuieli de capital +1,5 miliarde lei.
Autori: Comisiile pentru apărare, ordine

publică şi siguranţă naţională ale Senatului şi
Camerei Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât în conformitate cu prevederile art.10
alin.(1) din Legea nr.72/1996 privind finanţele
publice, în bugetul de stat nu se pot înscrie
cheltuieli fără stabilirea surselor din care
urmează a fi efectuate.

247. Anexa nr.3/34 – Oficiul Concurenţei Se propune suplimentarea alocaţiilor pentru
Oficiul Concurenţei cu 6,0 miliarde lei, din care
0,7 miliarde lei cheltuieli de capital.

Autori: Grupurile parlamentare PDSR din
Senat şi Camera Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât nu se indică sursa din care ar urma să
se acopere cheltuielile suplimentare propuse
(respectiv 6,0 miliarde lei). La fundamentarea
cheltuielilor de personal s-a avut în vedere
numărul de personal ocupat în anul 1999,
raportat de ordonatorii principali de credite,
potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.94/1999.

248. Anexa 3/35 – Academia Română Se propune suplimentarea bugetului
Academiei Române, astfel:

- cheltuieli de personal +20,0 miliarde lei;
- cheltuieli materiale şi servicii +5,0 miliarde

lei;
- transferuri +5,0 miliarde lei;
- cheltuieli de capital +2,0 miliarde lei;
- “Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea

sportivă şi de tineret”, “Cheltuieli materiale şi
servicii” +2,0 miliarde lei.

Autor: domnul senator Andreiu Oprea şi
domnul deputat Murariu Tudor Gheorghe.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului urmează a se finanţa
cheltuielile ocazionate de organizarea şi
desfăşurarea alegerilor locale şi generale,
precum şi unele acţiuni noi ce vor interveni în
cursul anului 2000.

Majorarea salariilor se poate realiza
potrivit Legii nr.154/1998, cu încadrarea în
cheltuielile de personal prevăzute.

249. Anexa 3/35 – Academia Română Se propune modificarea anexei nr.3/35, după
cum urmează:

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât utilizarea fondului de rezervă bugetară
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- cap.50.01 CHELTUIELI – TOTAL
239.179.334 mii lei;

- titlu/articol 02 “Cheltuieli de personal”
160.388.840 mii lei;

- titlu/articol 20 “Cheltuieli materiale şi
servicii” 25.386.921 mii lei;

- titlu/articol 38 “Transferuri” 7.939.716 mii
lei;

- titlu/articol 70 “Cheltuieli de capital”
43.234.771 mii lei;

- cap.59.01 “Cultură, religie şi acţiuni privind
activitatea sportivă şi de tineret” 7.409.226 mii
lei.

Sursă: din rezerva bugetară a Guvernului.
Autor: Comisia pentru cultură, arte, mijloace

de informare în masă a Camerei Deputaţilor.

la dispoziţia Guvernului se aprobă prin
hotărâri ale Guvernului, în condiţiile prevăzute
de Legea nr.72/1996 privind finanţele publice.

Totodată, din acest fond urmează a se
finanţa cheltuielile ocazionate de organizarea
şi desfăşurarea alegerilor locale şi generale,
precum şi unele acţiuni noi care vor interveni
în cursul anului.

Majorarea salariilor se poate realiza
potrivit Legii nr.154/1998, cu încadrarea în
cheltuielile de personal prevăzute.

În ceea ce priveşte preluarea celor două
institute, nu există temei legal care ar putea fi
avut în vedere la dimensionarea acestor
cheltuieli.

250. Anexa nr.3/35 – Academia Română Se propune suplimentarea bugetului
Academiei Române, astfel:

- 30,0 miliarde lei pentru susţinerea publicării
lucrărilor ştiinţifice elaborate sub patronajul
institutelor Academiei Române;

- 40,0 miliarde lei la cap.59.01 “Cultură,
religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de
tineret” pentru sprijinirea activităţilor românilor
de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative
ale acestora.

În mod corespunzător se modifică şi art.17.
Sursă: diminuarea cheltuielilor pentru

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
Autor: domnul deputat Petre Ţurlea.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât în proiectul bugetului de stat pe anul
2000, bugetele instituţiilor publice, inclusiv
cele din sectorul de apărare naţională, ordine
publică şi siguranţă naţională, au fost întocmite
pe baza aceloraşi parametrii de construcţie a
bugetului utilizaţi pentru toţi ordonatorii
principali de credite finanţaţi din bugetul de
stat.

251. Anexa nr.3/41 – Comisia Naţională pentru
Statistică

Se propune suplimentarea bugetului Comisiei
Naţionale pentru Statistică cu suma de 50,0
miliarde lei, astfel:

- total general 342.452.557 mii lei, din care:

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât sursa propusă pentru acoperirea
cheltuielilor suplimentare a fost luată în calcul
la fundamentarea propunerilor de venituri ale
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- CNS activitate proprie 184.841.415 mii lei;
- recensământ 157.611.142 mii lei.
Sursă: creşterea încasărilor pe seama

îmbunătăţirii activităţii de colectare a impozitelor
şi taxelor.

Autori: Comisia pentru politică economică,
reformă şi privatizare a Camerei Deputaţilor şi
domnul deputat Grigoriu Mihai.

bugetului de stat.

252. Anexa nr.3/41 – Comisia Naţională pentru
Statistică

Se propune suplimentarea bugetului Comisiei
Naţionale pentru Statistică la cap.51.01 “autorităţi
publice” + 50,0 miliarde lei, astfel:

- cheltuieli curente +34,0 miliarde lei;
- cheltuieli de personal +21,0 miliarde lei, din

care;
- cheltuieli cu salariile +15,169 miliarde lei;
- deplasări, detaşări, transferări +5,831

miliarde lei;
- cheltuieli materiale şi servicii +13,0

miliarde lei;
- cheltuieli de capital +16,0 miliarde lei.
Sursă: diminuare corespunzătoare a fondului

de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului
sau din alte surse.

Autor: domnul deputat Petrescu Virgil.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât utilizarea Fondului de rezervă
bugetară la dispoziţia Guvernului se aprobă
prin hotărâri ale Guvernului, în condiţiile
prevăzute de Legea nr.72/1996 privind
finanţele publice. Totodată, din acest fond
urmează a se finanţa cheltuielile ocazionate de
organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale şi
generale, precum şi unele acţiuni noi ce vor
interveni în cursul anului 2000.

253. Anexa nr.3/42 – Oficiul Român pentru
Drepturile de Autor

Se propune modificarea anexei nr.3/42, după
cum urmează:

- cap.50.01 CHELTUIELI – TOTAL
3.978.551 mii lei;

- titlu/articol 20 “Cheltuieli curente”
3.923.669 mii lei;

- titlu/articol 20 “Cheltuieli materiale şi
servicii” 889.000 mii lei;

- titlu/articol 70 “Cheltuieli de capital”
554.882 mii lei.

Potrivit art.10 din Legea nr.72/1996
privind finanţele publice, în bugetul de stat şi
în bugetele fondurilor speciale nu se pot
înscrie şi aproba cheltuieli fără stabilirea
resurselor din care urmează a fi efectuate.
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Autor: Comisia pentru cultură, arte, mijloace
de informare în masă a Camerei Deputaţilor.

254. Anexa nr.3/46 – Agenţia Naţională pentru
Resurse Minerale

Se propun următoarele:
- modificarea numărului maxim de posturi de

la 160 la 182 şi a cheltuielilor de personal de la
8.589.284 mii lei la 11.500.000 mii lei;

- redistribuire prin diminuarea cheltuielilor
materiale şi servicii cu 1.500.000 mii lei şi
majorarea corespunzătoare a cheltuielilor de
personal.

Autor: domnul deputat Avramescu
Constantin.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât în condiţiile de austeritate în care s-a
elaborat bugetul de stat pe anul 2000, la
fundamentarea cheltuielilor de personal s-a
avut în vedere numărul de posturi ocupate în
anul 1999, raportat de ordonatorii principali de
credite, potrivit Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.94/1999. În acest context nu
poate fi reţinută propunerea de majorare a
cheltuielilor de personal pe seama reducerii
cheltuielilor materiale şi servicii.

255. Anexa nr.3/49 – Agenţia Naţională de Presă
"ROMPRES"

Se propune suplimentarea bugetului Agenţiei
Naţionale de Presă "ROMPRES" cu suma de
6.808.900 mii lei, astfel:

- cheltuieli de personal +500.900 mii lei;
- cheltuieli materiale şi servicii +4.500.000

mii lei;
- cheltuieli de capital +1.808.000 mii lei.
Autor: Comisia pentru cultură, artă şi

mijloace de informare în masă a Senatului.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât nu se indică sursa de acoperire, iar
potrivit art.10 din Legea nr.72/1996 privind
finanţele publice, în bugetul de stat şi în
bugetele fondurilor speciale nu se pot înscrie şi
aproba cheltuieli fără stabilirea resurselor din
care urmează a fi efectuate.

256. Anexa nr.3/49 – Agenţia Naţională de Presă
"ROMPRES"

Se propune modificarea anexei nr.3/49, după
cum urmează:

- cap.50.01 CHELTUIELI – TOTAL
31.362.755 mii lei;

- titlu/articol 20 “Cheltuieli de personal”
14.993.255 mii lei;

- titlu/articol 20 “Cheltuieli materiale şi
servicii” 13.308.000 mii lei;

- titlu/articol 70 “Cheltuieli de capital”
3.000.000 mii lei.

Sursă: venituri înregistrate din privatizări.
Autor: Comisia pentru cultură, arte, mijloace

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât nu sunt prezentate soluţii pentru
menţinerea deficitului bugetar. Sursa “Venituri
din privatizări” nu poate fi acceptată deoarece
în anul 2000 aceste venituri au ca destinaţie
răscumpărarea titlurilor de stat în vederea
diminuării datoriei publice interne.
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de informare în masă a Camerei Deputaţilor.
257. Anexa nr.3/50 – Consiliul Naţional al

Audiovizualului
Se propune majorarea bugetului Consiliului

Naţional al Audiovizualului cu suma de
3.000.000 mii lei, astfel:

- cheltuieli materiale şi servicii +1.000.000
mii lei;

- cheltuieli de capital +2.000.000 mii lei.
Autor: domnul senator Andreiu Oprea.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât nu se propune sursa din care urmează
să se acopere cheltuielile suplimentare.

258. Anexa nr.3/50 – Consiliul Naţional al
Audiovizualului

Se propune modificarea anexei nr.3/50, după
cum urmează:

- cap.50.01 CHELTUIELI – TOTAL
18.883.940 mii lei;

- titlu/articol 20 “Cheltuieli materiale şi
servicii” 2.909.976 mii lei;

- titlu/articol 70 “Cheltuieli de capital”
2.149.682 mii lei.

Sursă: cuantumul taxelor în domeniul
audiovizual care se fac venit la bugetul statului
(estimat, în total, pentru anul 2000 la 10,5
miliarde lei).

Autor: Comisia pentru cultură, arte, mijloace
de informare în masă a Camerei Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât toate taxele care, potrivit legii, se fac
venit la bugetul de stat au fost luate în calcul la
determinarea veniturilor şi cheltuielilor
bugetului de stat pe anul 2000 şi a deficitului
bugetar stabilit.

259. Anexa nr.3/50 – Consiliul Naţional al
Audiovizualului

Se propune suplimentarea bugetului
Consiliului Naţional al Audiovizualului cu suma
de 3.000.000 mii lei, astfel:

- cheltuieli materiale şi servicii +1.000.000
mii lei;

- cheltuieli de capital +2.000.000 mii lei.
Autor: Comisia pentru cultură, artă şi

mijloace de informare în masă a Senatului.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât nu se precizează sursa din care
urmează să se acopere cheltuielile
suplimentare.

260. Anexa nr.3/51 – Societatea Română de
Radiodifuziune

Se propune suplimentarea bugetului Societăţii
Române de Radiodifuziune cu suma de 55,0
miliarde lei şi cu 2,0 miliarde lei a bugetului
Departamentului Radio România Internaţional.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât nu se indică sursa de acoperire a
plusului de cheltuieli.
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Autor: Comisia pentru cultură, artă şi
mijloace de informare în masă a Senatului.

261. Anexa nr.3/51 – Societatea Română de
Radiodifuziune

Se propune modificarea anexei nr.3/51, după
cum urmează:

- cap.50.01 CHELTUIELI – TOTAL
286.992.100 mii lei;

- titlu/articol 02 “Cheltuieli de personal”
2.839.100 mii lei;

…
- titlu/articol 20 “Cheltuieli materiale şi

servicii” 275.834.000 mii lei;
…
DESTINAŢIILE CHELTUIELILOR DE LA

BUGETUL DE STAT
- titlu/articol 02 “Cheltuieli de personal”

2.839.100 mii lei, din care pentru:
- finanţarea cheltuielilor de deplasarea ale

Direcţiei Radio România Internaţional
…
- titlu/articol 20 “Cheltuieli materiale şi

servicii” 275.834.000 mii lei, din care pentru:
- plata staţiilor şi serviciilor datorate agenţilor

economici din sistemul comunicaţiilor
268.509.000 mii lei.

Autor: Comisia pentru cultură, arte, mijloace
de informare în masă a Camerei Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât potrivit art.10 din Legea nr.72/1996
privind finanţele publice, în bugetul de stat şi
în bugetele fondurilor speciale nu se pot
înscrie şi aproba cheltuieli fără stabilirea
resurselor din care urmează a fi efectuate.

262. Anexa nr.3/52 – Societatea Română de
Televiziune

Se propune suplimentarea bugetului Societăţii
Române de Televiziune, astfel:

- pentru staţii şi circuite cu suma de
28.076.000 mii lei;

- pentru funcţionarea Direcţiei TV România
Internaţional la cheltuieli de personal – deplasări
cu 2.808.600 mii lei şi la cheltuieli materiale şi
servicii cu 5.609.210 mii lei.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât nu se indică sursa de acoperire a
cheltuielilor suplimentare.
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Autor: Comisia pentru cultură, artă şi
mijloace de informare în masă a Senatului.

263. Anexa nr.3/52 – Societatea Română de
Televiziune

Se propune modificarea anexei nr.3/52, după
cum urmează:

- cap.50.01 CHELTUIELI – TOTAL
227.040.900 mii lei;

- titlul/articol 02 “Cheltuieli de personal”
3.376.000 mii lei;

…
- titlu/articol 20 “Cheltuieli materiale şi

servicii” 143.466.000 mii lei;
…
DESTINAŢIILE CHELTUIELILOR DE LA

BUGETUL DE STAT
- titlul/articol 02 “Cheltuieli de personal”

3.376.000 mii lei, din care pentru:
- finanţarea cheltuielilor de deplasarea ale

Direcţiei TV România Internaţional
…
- titlu/articol 20 “Cheltuieli materiale şi

servicii” 215.657.400 mii lei, din care pentru:
- plata staţiilor şi serviciilor datorate agenţilor

economici din sistemul comunicaţiilor
180.690.400 mii lei.

Autor: Comisia pentru cultură, arte, mijloace
de informare în masă a Camerei Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât potrivit art.10 din Legea nr.72/1996
privind finanţele publice, în bugetul de stat şi
în bugetele fondurilor speciale nu se pot
înscrie şi aproba cheltuieli fără stabilirea
resurselor din care urmează a fi efectuate.

264. Anexa nr.3/54 – Agenţia Naţională pentru
Întreprinderi Mici şi Mijlocii

Se propune suplimentarea bugetului Agenţiei
Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii cu
suma de 500,0 miliarde lei, din care 300,0
miliarde lei fonduri pentru dezvoltarea
întreprinderilor mici şi mijlocii şi 200,0 miliarde
lei pentru fondul de garantare a creditelor.

Autori: Comisia economică a Senatului şi
domnul senator Vicenţiu Găvănescu.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât potrivit art.10 din Legea nr.72/1996
privind finanţele publice, în bugetul de stat şi
în bugetele fondurilor speciale nu se pot
înscrie şi aproba cheltuieli fără stabilirea
resurselor din care urmează a fi efectuate.
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265. Anexa nr.3/54 – Agenţia Naţională pentru
Întreprinderi Mici şi Mijlocii

Se propune suplimentarea bugetului Agenţiei
Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii cu
suma de 150.266.335 mii lei, din care 266.335
mii lei cheltuieli cu salariile şi 150.000.000 mii
fond de garantare a împrumuturilor pentru
întreprinderi mici şi mijlocii, derulate prin
Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi
Mijlocii.

Sursă: creşterea  încasărilor pe seama
îmbunătăţirii activităţii de colectare a impozitelor
şi taxelor.

Autori: Comisia pentru politică economică,
reformă şi privatizare a Camerei Deputaţilor şi
domnii deputaţi Iuliu Vida şi Marin Gheorghe.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât potrivit art.10 din Legea nr.72/1996
privind finanţele publice, în bugetul de stat şi
în bugetele fondurilor speciale nu se pot
înscrie şi aproba cheltuieli fără stabilirea
resurselor din care urmează a fi efectuate, iar
creşterea încasărilor pe seama îmbunătăţirii
activităţii de colectare a impozitelor şi taxelor
a fost avută în vedere la evaluarea veniturilor
înscrise în buget.

266. Anexa nr.3/55 – Agenţia Naţională pentru
Dezvoltare Regională

Se propune modificarea în structura a
bugetului Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare
Regională prin diminuarea transferurilor cu suma
de 4.200.000 mii lei şi majorarea cu aceeaşi sumă
a cheltuielilor de personal.

Autori: Comisia pentru politică economică,
reformă şi privatizare a Camerei Deputaţilor şi
domnul deputat Mihai Grigoriu.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât în condiţiile de austeritate în care s-a
elaborat bugetul de stat pe anul 2000, la
fundamentarea cheltuielilor de personal s-au
avut în vedere datele raportate de ordonatorii
principali de credite potrivit Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.94/1999. În acest
context nu poate fi reţinută propunerea de
majorare a cheltuielilor de personal pe seama
reducerii transferurilor.

267. Anexa nr.3/57 – Agenţia Naţională pentru
Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare

Se propune suplimentarea în limita
posibilităţilor a bugetului Agenţiei Naţionale
pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare.

Autori: domnii deputaţi Petre Partal şi Mihai
Baciu.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât nu se menţionează suma necesară şi
nici sursa de acoperire.

268. Anexa nr.3/57 – Agenţia Naţională pentru
Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare

Se propune suplimentarea bugetului Agenţiei
Naţionale pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare cu
suma de 270,0 miliarde lei la cap. “Cercetare
ştiinţifică”, astfel:

- cheltuieli materiale şi servicii “Alte

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât potrivit art.10 din Legea nr.72/1996
privind finanţele publice, în bugetul de stat şi
în bugetele fondurilor speciale nu se pot
înscrie şi aproba cheltuieli fără stabilirea
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cheltuieli” +200,0 miliarde lei;
- transferuri “Fondul de cercetare-dezvoltare”

+50,0 miliarde lei;
- transferuri “Transferuri pentru cercetare-

dezvoltare (granturi)” +20,0 miliarde lei.
De asemenea, solicită suplimentarea

cheltuielilor de personal cu 2,0 miliarde lei cu
diminuarea corespunzătoare a titlului 20, art.30
“Alte cheltuieli”.

Autor: domnul deputat Petre Partal.

resurselor din care urmează a fi efectuate.

269. Anexa nr.3/57 – Agenţia Naţională pentru
Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare

Se propune suplimentarea bugetului Agenţiei
Naţionale pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare cu
suma de 1,0 miliarde lei, astfel:

- cheltuieli curente +1,0 miliarde lei, din care:
- cheltuieli de personal +400,0 milioane lei;
- cheltuieli materiale şi servicii +600,0

milioane lei.
Sursă: veniturile încasate din anii precedenţi

în sumă de 50,0 miliarde lei.
Autor: domnul deputat Dan Marţian.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât Staţiunea este unitate economică în
subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi
Silvice şi nu a Agenţiei Naţionale pentru
Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare.

270. Anexa nr.3/57 – Agenţia Naţională pentru
Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare

Se propune suplimentarea cheltuielilor
Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţă, Tehnologie şi
Inovare cu 700,0 miliarde lei, având ca sursă
creşterea veniturilor propusă la art.2.

Autori: Grupurile parlamentare PDSR din
Senat şi Camera Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât propunerile de venituri ale bugetului
de stat au fost estimate având în vedere
conjunctura economică actuală şi sursele de
venituri identificate în prezent.

271. Anexa nr.3/57 – Agenţia Naţională pentru
Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare

Se propune redistribuirea sumelor din
proiectul de buget pe anul 2000 aferent Agenţiei
Naţională pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare în
cadrul sumelor incluse pe naturi de cheltuieli.

Autor: domnul deputat Valeca Şerban
Constantin.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât nu sunt precizate sumele şi naturile de
cheltuieli la care se fac modificările.

272. Anexa nr.3/57 – Agenţia Naţională pentru
Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare

Se propune suplimentarea bugetului Agenţiei
Naţională pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare cu

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât încasările din arierate au fost luate în
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suma de 270,0 miliarde lei.
Sursă: rămăşiţe de încasat din anul 1999.
Autor: domnul deputat Valeca Şerban

Constantin.

evaluarea veniturilor bugetare.

273. Anexa nr.3/62 – Ministerul Public Se propune suplimentarea bugetului
Ministerului Public, astfel:

- cheltuieli de personal +37.000.000 mii lei;
- cheltuieli materiale şi servicii +80.000.000

mii lei.
Autor: domnul deputat Petre Partal.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât nu se precizează sursa din care
urmează să se acopere cheltuielile
suplimentare. În ceea ce priveşte cheltuielile
de personal, menţionăm că bugetul de stat pe
anul 2000 a fost elaborat în condiţii de
austeritate ceea ce nu a permis includerea
fondurilor privind premiul anual aferent anului
2000 şi a impus menţinerea cheltuielilor cu
deplasările la nivelul anului 1999. Totodată,
menţionăm că fondurile necesare premiilor de
2% calculate asupra fondului de salarii sunt
incluse în bugetul de stat.

274. Anexa nr.3/63 – Oficiul Naţional al
Cinematografiei

Se propune suplimentarea bugetului Oficiului
Naţional al Cinematografiei cu suma de
31.000.000 mii lei, astfel:

- producţia a cinci filme româneşti în anul
2000 +3.000.000 mii lei;

- suplimentarea numărului de posturi cu 5,
ceea ce necesită mutarea sumei de 251.640 mii lei
de la art.13 la art.10 şi suplimentarea
corespunzătoare a art.11, 12, 14 cu 100.000 mii
lei faţă de sumele alocate prin buget.

Autor: Comisia pentru cultură, artă şi
mijloace de informare în masă a Senatului.

Se propune respingerea amendamentului,
deoarece:

- nu se indică sursa de acoperire;

- în condiţiile de austeritate în care s-a
elaborat bugetul de stat pe anul 2000, la
fundamentarea cheltuielilor de personal s-a
avut în vedere numărul de personal ocupat în
anul 1999 raportat de ordonatorii principali de
credite potrivit Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.94/1999 privind sistemul de
monitorizare a cheltuielilor de personal pe anul
1999.

275. Anexa nr.4 – Lista impozitelor, taxelor şi a
celorlalte venituri pe anul 2000

Se propune eliminarea frazei “… alte legi
specifice care prevăd reglementări în domeniul

Se propune respingerea amendamentului
deoarece de la data elaborării proiectului legii
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taxei pe valoarea adăugată” de la punctul 1 Taxa
pe valoarea adăugată.

Autor: domnul deputat Nagy Istvan.

bugetului de stat şi a anexelor la aceasta până
la aprobarea de către Parlament a Legii şi chiar
după această dată, în cursul execuţiei bugetare
apar noi reglementări în domeniul fiscal sau în
alte domenii cu implicaţii în sistemul fiscal
existent. Până în prezent au apărut deja noi
acte normative care constituie temei legal
pentru încasarea impozitelor şi taxelor ca de
exemplu:

1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.11/2000 privind scutirea de la plata T.V.A.
pentru importurile Ministerului de Interne şi
Serviciului Român de Informaţii;

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.17/2000 abrogă Ordonanţa Guvernului
nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată şi
actele normative ulterioare care au modificat
Ordonanţa Guvernului nr.3/1992, precum şi
unele acte normative care cuprindeau referiri
la T.V.A., în anumite domenii (Poşta Română
pentru plata drepturilor sociale, facilităţi
pentru apicultori, transportul pe căile ferate,
construcţii de locuinţe etc.);

3. Legea nr.12/2000 a aprobat Ordonanţa
Guvernului nr.12/1999 privind măsurile pentru
reducerea riscului seismic al construcţiilor;

4. Legea nr.17/2000 a abrogat Decretul
nr.253/1971 aprobat prin Legea nr.54/1971
privind asistenţa socială a persoanelor
vârstnice.

276. Anexa nr.4 – Lista impozitelor, taxelor şi a
celorlalte venituri pe anul 2000

Anexele nr.7 – Criteriu de determinare a
sumelor defalcate din impozitul pe venit, pe

La Anexa nr.4 – Cap.II şi Anexele nr.7 şi nr.8
– partea “Venituri” să se introducă o liniuţă nouă,
cu următorul cuprins:

“- 90% din fondul de rulment”.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât nu se justifică în condiţiile
prevederilor art.32 alin.(2) şi (3) din Legea
privind finanţele publice locale, nr.189/1998.
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unităţi administrativ-teritoriale, pe anul 2000:
capacitatea financiară

Anexa nr.8 – Categoriile de venituri şi
cheltuieli care se prevăd în bugetele locale pe
anul 2000

Autori: Grupurile parlamentare PDSR din
Senat şi Camera Deputaţilor.

277. Anexa nr.5 – Sume defalcate din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul
2000

Se propune suplimentarea sumelor defalcate
din impozitul pe venit pentru judeţul Teleorman
de la 58,63 miliarde lei la 100,0 miliarde lei, din
care pentru bugetul propriu al judeţului de la
14,6575 miliarde lei la 25,0 miliarde lei, iar
pentru bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi
municipiilor de 43,9725 miliarde lei la 75,0
miliarde lei.

Autori: Comisia economică a Senatului şi
domnii senatori Vicenţiu Găvănescu şi Cazimir
Ionescu.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât nu se prevede sursa de acoperire.

Orice suplimentare atrage, de la sine,
diminuarea sumelor aferente altor judeţe.

278. Anexa nr.5 – Sume defalcate din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul
2000

Se propune suplimentarea sumelor defalcate
din impozitul pe venit pentru judeţul Gorj de la
27,755 miliarde lei la 150,0 miliarde lei.

Autori: Comisia economică a Senatului şi
domnul senator Marcu Burtea.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât nu se prevede sursa de acoperire.

Orice suplimentare atrage, de la sine,
diminuarea sumelor aferente altor judeţe.

279. Anexa nr.5 – Sume defalcate din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul
2000

Se propune suplimentarea sumelor defalcate
din impozitul pe venit pentru judeţul Prahova cu
suma de 14,0 miliarde lei.

Autori: Comisia economică a Senatului şi
domnul senator Vicenţiu Găvănescu.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât nu se prevede sursa de acoperire.

Orice suplimentare atrage, de la sine,
diminuarea sumelor aferente altor judeţe.

280. Anexa nr.5 – Sume defalcate din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul
2000

Se propune suplimentarea sumelor defalcate
din impozitul pe venit pentru judeţul Caraş-
Severin cu suma de 400,0 miliarde lei.

Autori: Comisia economică a Senatului şi
domnul senator Doru Gaiţă.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât nu se prevede sursa de acoperire.

Orice suplimentare atrage, de la sine,
diminuarea sumelor aferente altor judeţe.

281. Anexa nr.5 – Sume defalcate din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul
2000

Se propune suplimentarea sumelor defalcate
din impozitul pe venit pentru judeţul Mehedinţi
cu suma de 166,0 miliarde lei, respectiv de la

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât nu se prevede sursa de acoperire.

Orice suplimentare atrage, de la sine,
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39,908 miliarde lei la 106,908 miliarde lei.
Autori: Comisia economică a Senatului şi

domnul senator Doru Gaiţă.

diminuarea sumelor aferente altor judeţe.

282. Anexa nr.5 – Sume defalcate din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul
2000

Se propune suplimentarea sumelor defalcate
din impozitul pe venit pentru judeţul Hunedoara
de la 39,0087 miliarde lei la 163,0 miliarde lei,
din care 100,0 miliarde lei pentru continuarea
lucrărilor la barajul Mihăileni.

Autori: Comisia economică a Senatului şi
domnul senator Doru Gaiţă.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât obiectivul de investiţii nu se
finanţează din resursele bugetelor locale,
finanţarea acestuia fiind prevăzută în anexa
nr.3/21 – Ministerul Apelor, Pădurilor şi
Protecţiei Mediului.

283. Anexa nr.5 – Sume defalcate din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul
2000

Se propune modificarea anexei nr.5 la judeţul
Botoşani, nr.crt.7, astfel:

- 58,9 miliarde lei – total judeţ, din care:
- 24,7 miliarde lei pentru bugetul propriu al

Consiliului judeţean Botoşani;
- 34,2 miliarde lei pentru consiliile locale.
Autor: domnul senator Avram Gheorghe.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât contravine prevederilor art.10 alin.(3)
din Legea privind finanţele publice locale,
nr.189/1998.

284. Anexa nr.5 – Sume defalcate din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul
2000

Se propune suplimentarea sumelor defalcate
din impozitul pe venit pentru judeţul Mehedinţi
cu suma de 67,0 miliarde lei, respectiv de la 39,9
miliarde lei la 106,9 miliarde lei, iar la rubrica
buget propriu al judeţului – 76,977 miliarde lei.

Autor: domnul senator Alexandru Morţun.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât nu se prevede sursa de acoperire.

Orice suplimentare atrage, de la sine,
diminuarea sumelor aferente altor judeţe.

285. Anexa nr.5 – Sume defalcate din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul
2000

Se propune suplimentarea sumelor defalcate
din impozitul pe venit în două variante, astfel:

- varianta I, suplimentarea cu 36.200.000 mii
lei, din care pentru:

- bugetul propriu al judeţului +18.200.000 mii
lei;

- bugetele locale +18.000.000 mii lei.
- varianta II, suplimentarea cu 70.000.000 mii

lei, din care pentru:
- bugetul propriu al judeţului +35.000.000 mii

lei;

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât contravine prevederilor art.10 alin.(3)
din Legea privind finanţele publice locale,
nr.189/1998.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât nu se prevede sursa de acoperire.

Orice suplimentare atrage, de la sine,
diminuarea sumelor aferente altor judeţe.



130

Nr.
crt. Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii

- bugetele locale +35.000.000 mii lei.
Autor: domnul deputat PNL Simedru Dan.

286. Anexa nr.5 – Sume defalcate din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul
2000

Se propune suplimentare cu suma de 36,2
miliarde lei, respectiv de la 35,802 miliarde lei la
72,0 miliarde lei la poziţia 1, judeţul Alba.

Autor: domnul deputat Nicolae Popa.

Idem nr.crt.284.

287. Anexa nr.6 – Sume defalcate din impozitul pe
venit pentru subvenţionarea energiei termice
livrate populaţiei

Se propune suplimentarea sumelor defalcate
din impozitul pe venit pentru subvenţionarea
energiei termice livrate populaţiei la judeţul
Hunedoara, nr.crt.22, cu 45,4 miliarde lei,
respectiv de la 14.278.000 mii lei la 59.678.000
mii lei.

Sursă: rămăşiţe de încasat din anii precedenţi.
Autor: domnul deputat PDSR Ana Gheorghe.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât sursa de acoperire propusă, respectiv
încasarea arieratelor din anii precedenţi a fost
luată în calcul la fundamentarea propunerilor
de venituri ale bugetului de stat. Orice
suplimentare ar atrage, de la sine, diminuarea
sumelor aferente altor judeţe.

288. Anexa nr.6 – Sume defalcate din impozitul pe
venit pentru subvenţionarea energiei termice
livrate populaţiei

Se propune suplimentarea sumelor defalcate
din impozitul pe venit pentru subvenţionarea
energiei termice livrate populaţiei la judeţul
Hunedoara de la 14,278 miliarde lei la 45,4
miliarde lei.

Autori: Comisia economică a Senatului şi
domnul senator Doru Gaiţă.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât nu se prevede sursa de acoperire.

Orice suplimentare atrage, de la sine,
diminuarea sumelor aferente altor judeţe.

289. Anexa nr.6 – Sume defalcate din impozitul pe
venit pentru subvenţionarea energiei termice
livrate populaţiei

Se propune suplimentarea sumelor defalcate
din impozitul pe venit pentru subvenţionarea
energiei termice livrate populaţiei la judeţul Gorj
cu suma de 25,0 miliarde lei.

Autor: domnul senator Marcu Burtea.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât nu se prevede sursa de acoperire.

Orice suplimentare ar atrage, de la sine,
diminuarea sumelor aferente altor judeţe.

290. Anexa nr.6 – Sume defalcate din impozitul pe
venit pentru subvenţionarea energiei termice
livrate populaţiei

Se propune suplimentarea sumelor defalcate
din impozitul pe venit pentru subvenţionarea
energiei termice livrate populaţiei la judeţul
Covasna cu suma de 9.700.000 mii lei.

Autor: domnul deputat Márton Árpád.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât nu se prevede sursa de acoperire.

Orice suplimentare ar atrage, de la sine,
diminuarea sumelor aferente altor judeţe.

291. Anexa nr.8 – Categoriile de venituri şi
cheltuieli care se prevăd în bugetele locale pe

Se propune introducerea în  anexa nr.8 la
cap.I, lit.B “Cheltuieli” a unui nou punct, pct.14,

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât contravine prevederilor Legii



131

Nr.
crt. Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii

anul 2000 cu următorul cuprins:
“14. Sănătate
         a) Spitale”.
Autori: Comisia pentru sănătate, ecologie şi

sport a Senatului şi Comisia pentru sănătate şi
familie a Camerei Deputaţilor.

nr.189/1998 privind finanţele publice locale.

292. Anexa nr.8 – Categoriile de venituri şi
cheltuieli care se prevăd în bugetele locale pe
anul 2000

La Anexa nr.8, cap.II, lit.B “Cheltuieli”, pct.3
se va modifica astfel:

“Cheltuieli pentru sănătate (…, precum şi …
cheltuieli privind reparaţiile curente şi reparaţiile
capitale ale unităţilor sanitare, precum şi
cofinanţarea cheltuielilor hoteliere în vederea
asigurării unui nivel crescut de confort şi alte
cheltuieli ce se pot suporta…):”

Autori: Grupurile parlamentare PDSR din
Senat şi Camera Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât contravine prevederilor Legii privind
finanţele publice locale, nr.189/1998.

293. Anexa nr.8 – Categoriile de venituri şi
cheltuieli care se prevăd în bugetele locale pe
anul 2000

Se propune modificarea cap.IIB “Cheltuieli”,
pct.2 “Învăţământ”, lit.a), astfel:

“a) cheltuielile aferente unităţilor de
învăţământ preuniversitar, cu excepţia celor care
se suportă de la bugetul de stat prin bugetul
Ministerului Educaţiei Naţionale potrivit
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind
finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar
de stat, nr.138/1999, se vor asigura din bugetul
local al unităţii administrativ-teritoriale de care
aparţin, în proporţie de cel puţin 15% din totalul
veniturilor, respectiv minim 3.300,0 miliarde lei
pe plan naţional, precum şi din veniturile proprii
realizate în condiţiile legii de către unităţile de
învăţământ preuniversitar:”.

Autori: Comisia pentru învăţământ şi
cercetare ştiinţifică a Senatului şi Comisia pentru
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât propunerea ar duce la încălcarea
autonomiei financiare a unităţilor
administrativ-teritoriale stipulată prin Legea
privind finanţele publice locale, nr.189/1998.
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Deputaţilor.
294. Anexa nr.8 – Categoriile de venituri şi

cheltuieli care se prevăd în bugetele locale pe
anul 2000

Se propune completarea pct.3 de la cap.IB
“Cheltuieli” cu:

“d) Centre de îngrijire şi asistenţă;
e) Centre de recuperare şi reabilitare

neuropsihiatrică;
f) Cămine de pensionari”.
Autor: domnul deputat Vasile Mândroviceanu

– Grup parlamentar PNL.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât potrivit Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.26/1997, din bugetul propriu al
consiliului judeţean, se finanţează, în
exclusivitate, serviciul specializat pentru
protecţia copilului.

295. Anexa nr.8 – Categoriile de venituri şi
cheltuieli care se prevăd în bugetele locale pe
anul 2000

Se propune introducerea în  anexa nr.8 la
cap.II, lit.B “Cheltuieli” a sintagmei “cheltuieli
pentru reparaţii capitale ale unităţilor sanitare din
domeniul administraţiei publice locale”, iar la
final să se introducă o nouă literă, lit.c), cu
următorul cuprins:

“c) Spitale”.
Autori: Comisia pentru sănătate, ecologie şi

sport a Senatului şi Comisia pentru sănătate şi
familie a Camerei Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât contravine prevederilor Legii
nr.189/1998 privind finanţele publice locale.

296. Anexa nr.9 – Bugetul fondului de asigurări
sociale de sănătate

Se propun următoarele modificări:
a) majorarea veniturilor cu sumele obţinute

din plata asistenţei medicale acordate persoanelor
vătămate de alte persoane (accidente de circulaţie,
agresiuni etc.) ce se datorează conform art.188
din Legea nr.3/1976 a sănătăţii publice (articol
neabrogat). Sumele respective să fie preluate de
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la
cap.22.16, subcap.30 “Încasări din alte surse”;

b) majorarea veniturilor cu sumele obţinute
prin obligarea persoanelor străine care vizitează
România la o asigurare pentru asistenţă medicală
de urgenţă;

c) evidenţierea veniturilor primite de la alte

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât:

- sumele acordate în aceste cazuri se fac
venituri ale furnizorului de servicii medicale şi
nu ale bugetului fondului asigurărilor sociale
de sănătate;

- Legea nr.145/1997 a asigurărilor sociale
de sănătate, cu modificările şi completările
ulterioare, prevede că în aceste cazuri
asigurarea socială de sănătate este facultativă;

- Legea nr.145/1997 nu reglementează
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bugete pentru persoanele neprevăzute în anexa
nr.9 ca asigurate prin efectul legii şi anume:

- persoane paupere neluate în evidenţă pentru
ajutorul social;

- persoane pentru care statul elaborează
programe de integrare în societate (în mod
deosebit romi).

Autori: Comisia pentru muncă, protecţie
socială şi problemele şomajului din Senat,
Comisia pentru muncă şi protecţie socială din
Camera Deputaţilor, Grupurile parlamentare
PDSR din Senat şi Camera Deputaţilor şi domnul
deputat Dumitru Buzatu.

cine ar urma să achite contribuţia la asigurările
sociale de sănătate în aceste cazuri.

297. Anexa nr.9 – Bugetul fondului de asigurări
sociale de sănătate

 Se propun următoarele:
- suplimentarea bugetului fondului de

asigurări sociale de sănătate cu suma de 2.486,4
miliarde lei – venituri total, din care: 2.200,0
miliarde lei subvenţii de la bugetul de stat, iar
286,4 miliarde lei încasări din creanţe din anii
precedenţi;

- suplimentarea bugetului fondului de
asigurări sociale de sănătate cu suma de 2.486,4
miliarde lei – cheltuieli total şi introducerea
următoarelor modificări:

a) suplimentare la cap.62.16 “Servicii
medicale şi medicamente” cu suma de 2.285,4
miliarde lei;

b) suplimentare la cap.73.16 “Cheltuieli de
administrare a fondului” a cheltuielilor de
personal cu suma de 92,2 miliarde lei;

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât:

- nu se indică sursa de acoperire a plusului
de cheltuieli pe bugetul de stat;

- nu este necesară suplimentarea
cheltuielilor de personal pentru încadrarea în
numărului de posturi solicitat, deoarece suma
propusă pentru anul 2000 respectiv 173,5
miliarde lei asigură finanţarea a 3.700 posturi,
a 748 posturi în plus faţă de anul 1999, ceea ce
reprezintă o creştere cu 25%;
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- introducerea unui nou capitol “Sistemul
informatic” cu suma de 398,5 miliarde lei

Autori: Comisia pentru sănătate, ecologie şi
sport a Senatului şi Comisia pentru sănătate şi
familie a Camerei Deputaţilor.

- introducerea unui capitol nou contravine
prevederilor art.60 din Legea nr.145/1997 a
asigurărilor sociale de sănătate, cu modificările
şi completările ulterioare, prin care se stabilesc
destinaţiile fondurilor de asigurări sociale de
sănătate, iar cheltuielile menţionate au fost
incluse, după natura lor, la titlurile
corespunzătoare de la cap.73.16 “Cheltuieli de
administrare a fondului”.

298. Anexa nr.10 – Bugetul fondului special
pentru sănătate publică

Se propune introducerea la titlul 70
“Cheltuieli de capital” a unui asterisc, cu
următorul cuprins:

“**) se cuprind şi lucrări de investiţii şi
consolidări de clădiri”.

Autori: Comisia pentru sănătate, ecologie şi
sport a Senatului şi Comisia pentru sănătate şi
familie a Camerei Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât modul de utilizare a cheltuielilor de
capital intră în competenţa ordonatorului
principal de credite, cu încadrarea în fondurile
totale şi cele pe obiective prevăzute în lista de
investiţii anexă la bugetul ordonatorului
principal de credite.

299. Anexa nr.10 Se propune modificarea anexei nr.10 la Partea
a III-a “Cheltuieli social-culturale”, cap.58.07
“Sănătate” prin transferarea sumelor prevăzute la
subcap.07 “Centre de transfuzii sanguine” la
subcap.25 “Servicii publice descentralizate” de
100.000.000 mii lei. În acelaşi loc (subcap.25) se
va transfera excedentul (cap.98.08) de
200.000.000 mii lei. Sumele transferate la
subcap.25 urmează a fi utilizate la titlul 70
“Cheltuieli de capital”, lit.C “Alte cheltuieli de
investiţii”, Anexa 1bIII “Consolidări imobile”.

Autori: Grupurile parlamentare PDSR din
Senat şi Camera Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât potrivit art.3 din Ordonanţa
Guvernului nr.109/1999 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului
nr.22/1992 privind finanţarea ocrotirii
sănătăţii, sumele constituite din încasarea
contravalorii sângelui şi a produselor de sânge
de către Centrele de transfuzii sanguine de la
unităţile sanitare reprezintă sursă a fondului de
sănătate publică.

Sumele prevăzute la subcap.07 “Centre de
transfuzii sanguine” sunt necesare pentru
funcţionarea acestora şi pentru realizarea
Programului naţional de transfuziologie.

Sumele prevăzute la subcap.25 “Servicii
publice descentralizate” sunt acoperitoare
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pentru destinaţiile de cheltuieli ce urmează a fi
efectuate de către acestea.

300. Anexa nr.13 – Bugetul fondului special
pentru dezvoltarea sistemului energetic

Se propune modificarea anexei nr.13, după
cum urmează:

- cheltuieli de capital +200,0 miliarde lei şi în
mod corespunzător cap.66.01 “Industrie”, art.73;

- excedentul se anulează.
Autori: Comisia pentru industrii şi servicii a

Camerei Deputaţilor şi domnul deputat Valeca
Şerban Constantin – Grup parlamentar PDSR.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât sursa propusă conduce la creşterea
deficitului bugetar.

301. Anexa nr.15 – Bugetul fondului special al
drumurilor publice

Se propune completarea notei, astfel:
“Stabilirea coeficientului K de defalcare pe

judeţe a Fondului special pentru drumuri se
realizează astfel:

K = K1 x K2    unde:
K1 = 1 x mza/L x MZA
K2 = coeficient stabilit în funcţie de starea

tehnică a drumurilor locale din judeţ la 31
decembrie 1999, unde

L = lungimea totală a drumurilor locale din
România la 31 decembrie 1999;

l = lungimea totală a drumurilor locale din
judeţ la 31 decembrie 1999;

MZA = media zilnică anuală a
autovehiculelor aflate în circulaţie pe drumurile
locale din România;

mza = media zilnică anuală a autovehiculelor
aflate în circulaţie pe drumurile locale din judeţ.

Sumele astfel defalcate se vor repartiza lunar
fiecărui judeţ proporţional cu cota de realizare a
încasărilor veniturilor la Fondul special.”

Autori: Comisia pentru industrii şi servicii a
Camerei Deputaţilor şi domnii deputaţi Istvan
Antal, Ioan Bivolaru şi Ion Enescu.

Propunem respingerea amendamentului
având în vedere următoarele:

Criteriile de elaborare, fundamentare şi
alocare a sumelor în cadrul programelor anuale
din Fondul special al drumurilor publice,
prevăzute în anexa nr.3 la Normele
metodologice privind constituirea şi utilizarea
Fondului special al drumurilor publice emise
de Ministerul Transporturilor şi Ministerul
Finanţelor sub numărul 4.566/TB/22948/1999
stabilesc modul de repartizare a veniturilor
constituite potrivit Legii nr.118/1996 cu
modificările ulterioare.



136

Nr.
crt. Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii

302. Anexa nr.15 – Bugetul fondului special al
drumurilor publice

Se propune suplimentarea veniturilor la
cap.17.12, subcap.09 – sume fixe anuale plătite
pentru utilizarea drumurilor publice de
proprietarii de automobile şi remorci – de la
350,0 miliarde lei la 450,0 miliarde lei.

Autori: Grupurile parlamentare PDSR din
Senat şi Camera Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât încasările în anul 1999 au fost de
261,0 miliarde lei, iar majorarea veniturilor din
sume fixe la 450,0 miliarde lei, ar presupune o
creştere de 72,4% ceea ce corespunde
majorărilor aprobate pe anul 2000.

303. Anexa nr.15 – Bugetul fondului special al
drumurilor publice

Se propune modificarea reportului între
reparaţiile capitale şi cele curente de la 20% la
circa 40-50% cum a fost în anul 1999 la
cap.68.12 – art.27 şi 28, cap.71.12 – art.27 şi 28.

Autori: Grupurile parlamentare PDSR din
Senat şi Camera Deputaţilor.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât modificarea propusă este în sarcina
Ministerului Transporturilor şi a consiliilor
judeţene care sunt singurele ce îşi cunosc
priorităţile în funcţie de graficele de
programare a reparaţiilor.

304. Anexa nr.20 – Bugetul Fondului special
pentru reducerea riscului tehnologic la utilaje,
echipamente şi instalaţii industriale

Se propune ca suma de 480,0 miliarde lei
rezultată în urma aplicării Ordonanţei Guvernului
nr.96/1999 privind contribuţia agenţilor
economici pentru constituirea Fondului special
pentru reducerea riscurilor tehnologic la utilaje,
echipamente şi instalaţii industriale să fie
direcţionată spre sectorul întreprinderilor mici şi
mijlocii pentru relansarea şi dezvoltarea acestora.

Autori: domnii deputaţi Nicolae Popa şi Ioan
Aron Popa.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât acesta nu face obiectul proiectului
Legii bugetului de stat.

305. Anexa nr.23 – Limite maxime în cadrul
cărora se poate face stingerea obligaţiilor de plată
ale bugetelor locale faţă de unii furnizori-
prestatori de servicii pentru comunităţile locale

Se propune majorarea pentru judeţul Vrancea
la poziţia 41 din anexa nr.23 de la 36.132.000 mii
lei la 50.000.000 mii lei.

Autori: domnii deputaţi Miron Tudor Mitrea
şi Carmen Dumitriu.

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât s-au luat în calcul numai datele
existente la 30 noiembrie 1999, fundamentate
şi transmise sub semnătura consiliului
judeţean.
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AMENDAMENTE RESPINSE
de comisiile de specialitate ale Parlamentului

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2000

Nr.
crt.

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii

1. Art.1. - Bugetul de stat cuprinde
resursele financiare mobilizate la
dispoziţia statului şi repartizarea
acestora în vederea realizării
obiectivelor de dezvoltare economică
şi socială a ţării, precum şi pentru
funcţionarea autorităţilor publice.

Se propune reformularea art.1,
astfel:

“Art.1. - Bugetul de stat
cuprinde sursele financiare
mobilizate la dispoziţia statului şi
repartizarea acestora în vederea
realizării unor obiective economice
şi sociale ale ţării, precum şi pentru
funcţionarea autorităţilor publice.”

Comisia pentru administraţie
publică şi organizarea teritoriului a
Senatului, Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic a
Camerei Deputaţilor

Autor: domnul deputat Marin
Cristea – Grupul parlamentar PDSR.

Cu o economie staţionară
(+1,3%) nu poate fi vorba de
dezvoltare economică şi socială. De
altfel, chiar în primul paragraf
“Raportului…” se exprimă tot ce se
doreşte, numai despre “dezvoltare”
nu.

Amendamentul a fost respins
de comisie, considerându-se
corespunzătoare formularea din
proiectul de lege.

2. Art.2. - (4) Bugetul de stat pe
anul 2000 se stabileşte la venituri în
sumă de 111.901,6 miliarde lei, iar la
cheltuieli, în sumă de 143.468,6
miliarde lei, cu un deficit de 31.567,0
miliarde lei.

Se propune modificarea art.2
alin.(4), astfel:

“Art.2. - (4) Bugetul de stat pe
anul 2000 se stabileşte la venituri în
sumă de 114.160,6 miliarde lei, iar la
cheltuieli, în sumă de 146.356,6
miliarde lei, cu un deficit de

Se propune, de fapt, ca după 3
ani de prăbuşire economică
programată, să se introducă în
România relansarea economică prin
creşterea veniturilor şi cheltuielilor
(păstrând deficitul de 3%) ca urmare
a creşterii economice cu minim 3.5%

Amendamentul a fost respins
de comisie, întrucât situaţia
existentă a economiei româneşti
nu permite o creştere reală la
nivelul propunerii făcute.
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32.196,0 miliarde lei.”
În mod corespunzător se va

modifica art.7.
Comisia pentru administraţie

publică şi organizarea teritoriului a
Senatului, Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic a
Camerei Deputaţilor

Autor: domnul deputat Marin
Cristea – Grupul parlamentar PDSR.

a P.I.B. faţă de anul 1999.

3. Art.8. - (1) Pentru anul 2000, se
suspendă aplicarea art.1 alin.(1),
lit.e) din Ordonanţa Guvernului
nr.70/1994 privind impozitul pe
profit, astfel cum a fost completat
prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.217/1999 privind
obligaţia la plata impozitului pe
profit, a instituţiilor publice, pentru
veniturile extrabugetare din activităţi
economice desfăşurate în condiţiile
legii.

(2) Soldurile anuale rezultate din
execuţia bugetelor instituţiilor
publice care realizează venituri
extrabugetare din desfăşurarea de
activităţi economice, se varsă
integral la bugetul de stat sau la
bugetele locale, după caz, indiferent
dacă legea prevede altfel.

Se propune eliminarea art.8
alin.(1) şi (2).

Comisia pentru administraţie
publică şi organizarea teritoriului a
Senatului, Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic a
Camerei Deputaţilor.

Autor: domnul deputat Marin
Cristea – Grupul parlamentar PDSR.

Prevederile art.8 blochează
reluarea şi stimularea procesului
investiţional şi a procesului de
dezvoltare economică, ca prime
soluţii practice de asigurare a P.I.B.

Amendamentul a fost respins
de comisie, considerându-se
corespunzătoare formularea din
proiectul de lege.

4. Art.8. - (1) Pentru anul 2000, se
suspendă aplicarea art.1 alin.(1),
lit.e) din Ordonanţa Guvernului

Se propune eliminarea art.8.
Comisia pentru administraţie

publică şi organizarea teritoriului a

Prevederile art.8 blochează
reluarea şi stimularea procesului
investiţional şi a procesului de

Propunerea a fost respinsă
considerându-se formularea din
proiectul de lege.
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nr.70/1994 privind impozitul pe
profit, astfel cum a fost completat
prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.217/1999 privind
obligaţia la plata impozitului pe
profit, a instituţiilor publice, pentru
veniturile extrabugetare din activităţi
economice desfăşurate în condiţiile
legii.

(2) Soldurile anuale rezultate din
execuţia bugetelor instituţiilor
publice care realizează venituri
extrabugetare din desfăşurarea de
activităţi economice, se varsă
integral la bugetul de stat sau la
bugetele locale, după caz, indiferent
dacă legea prevede altfel.

Senatului, Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic a
Camerei Deputaţilor.

Autor: domnul deputat Marin
Cristea – Grupul parlamentar PDSR.

dezvoltare economică, ca prime
soluţii practice de asigurare a
produsului intern brut.

5. Art.11. - În structură economică,
cheltuielile bugetului de stat pe anul
2000 se prezintă astfel:

Se propune modificarea
structurii economice a cheltuielilor
ca urmare a majorării acestora pe
total cu 2.888,0 miliarde lei (de la
143.468,6 miliarde lei la 146.356,6
miliarde lei).

Comisia pentru administraţie
publică şi organizarea teritoriului a
Senatului, Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic a
Camerei Deputaţilor.

Autor: domnul deputat Marin
Cristea – Grupul parlamentar PDSR.

Propunerea a fost respinsă
având aceeaşi motivare ca şi în
cazul amendamentului de la
art.2.

6. Art.12 - (3) În limita cheltuielilor
de personal şi a numărului maxim de
posturi ordonatorii de credite vor

Se propune reformularea art.12
alin.(3) astfel:

“(3) În limita cheltuielilor de

Pentru corelare cu art.14 alin.(1)
lit.a) şi pentru operativitate.

Amendamentul a fost respins
considerându-se corespunzătoare
formularea din proiectul de lege
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aproba, până la data de 1 august
2000, statele de funcţii, numai cu
avizul Ministerului Muncii şi
Protecţiei Sociale. Un exemplar din
statele de funcţii ale ordonatorilor
principali de credite şi statele de
personal centralizate, pentru
instituţiile din subordinea acestora,
se vor depune la Ministerul
Finanţelor până la data de 15 august
2000.

personal şi a numărului maxim de
posturi ordonatorii de credite vor
aproba, în termen de 20 de zile de la
data intrării în vigoare a prezentei
legi, statele de funcţii, numai cu
avizul Ministerului Muncii şi
Protecţiei Sociale. Un exemplar din
statele de funcţii ale ordonatorilor
principali de credite şi statele de
personal centralizate, pentru
instituţiile din subordinea acestora,
se vor depune la Ministerul
Finanţelor în termen de 15 zile după
aprobare.”

Comisia pentru administraţie
publică şi organizarea teritoriului a
Senatului, Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic a
Camerei Deputaţilor.

Autor: domnul deputat Marin
Cristea – Grupul parlamentar PDSR.

cele 20 de zile propuse pentru
aprobarea ştatelor de funcţii.

7. Art.18. - (2) Cheltuielile social-
culturale pe capitole de cheltuieli
sunt în sumă de 19.793,3 miliarde lei
pentru învăţământ, 3.802,7 miliarde
lei pentru sănătate, 2.483,8 miliarde
lei pentru cultură, religie şi acţiuni
privind activitatea sportivă şi de
tineret şi 10.202,1 miliarde lei pentru
asistenţă socială, alocaţii, pensii,
ajutoare şi indemnizaţii.

Se propune modificarea art.18
alin.(2), astfel:

“Art.18. - (2) Cheltuielile social-
culturale pe capitole de cheltuieli
sunt în sumă de 22.823,3 miliarde lei
pentru învăţământ, ….”.

Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor şi Comisia pentru
învăţământ şi cercetare ştiinţifică a
Senatului.

Autor: Anghel Stanciu.

Alocarea prin bugetul de stat a
cel puţin 4% din P.I.B., conform
art.170 alin.(1) din Legea
învăţământului nr.84/1995.
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8. Art.18. – (2) Cheltuielile social-
culturale pe capitole de cheltuieli
sunt în sumă de 19.793,3 miliarde lei
pentru învăţământ, 3.802,7 miliarde
lei pentru sănătate, 2.483,8 miliarde
lei pentru cultură, religie şi acţiuni
privind activitatea sportivă şi de
tineret şi 10.202,1 miliarde lei pentru
asistenţă socială, alocaţii, pensii,
ajutoare şi indemnizaţii.

Se propune modificarea
alocaţiilor pentru învăţământ până la
nivelul sumei de 29.000.000.000 lei,
cu modificarea corespunzătoare a
art.18 alin.(1).

Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor şi Comisia pentru
învăţământ şi cercetare ştiinţifică a
Senatului.

 Autori: Antonescu Nicole
Napoleon, Andronescu Ecaterina,
Cotrutz Constantin.

Pentru asigurarea a 4% din
P.I.B. pentru învăţământ.

9. Art.18. – (2) Cheltuielile social-
culturale pe capitole de cheltuieli
sunt în sumă de 19.793,3 miliarde lei
pentru învăţământ, 3.802,7 miliarde
lei pentru sănătate, 2.483,8 miliarde
lei pentru cultură, religie şi acţiuni
privind activitatea sportivă şi de
tineret şi 10.202,1 miliarde lei pentru
asistenţă socială, alocaţii, pensii,
ajutoare şi indemnizaţii.

Se propune modificarea
alocaţiilor pentru învăţământ cu
9.000,0 miliarde lei pentru a se
asigura finanţarea învăţământului de
la bugetul de stat la minim 4% din
P.I.B.

Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor şi Comisia pentru
învăţământ şi cercetare ştiinţifică a
Senatului.

 Autori: Grupurile parlamentare
PDSR din Senat şi Camera
Deputaţilor.

Pentru asigurarea a 4% din
P.I.B. pentru învăţământ.

Legea învăţământului este o
lege organică, care nu poate fi
ignorată printr-o lege ordinară.

10. Art.20. - (1) Cheltuielile pentru
servicii şi dezvoltare publică,
locuinţe, mediu şi ape, ce se
finanţează de la bugetul de stat pe
anul 2000, se stabilesc în sumă de
3.108,4 miliarde lei, din care: 109,7
miliarde lei reprezintă cheltuieli de

Se propune reformularea art.20
alin.(1), (2) şi (4) astfel:

“(1) Cheltuielile pentru servicii
şi dezvoltare publică, locuinţe,
mediu şi ape, ce se finanţează de la
bugetul de stat pe anul 2000, se
stabilesc în sumă de 3.758,4 miliarde

Se majorează suma totală cu
650,0 miliarde lei (de la 3.108,4
miliarde lei la 3.758,4 miliarde lei) şi
cu aceeaşi valoare se majorează
transferurile (de la 2.113,3 miliarde
lei la 2.763,3 miliarde lei) pentru
locuinţe (de la alin.(1) şi respectiv ca

Amendamentele au fost
respinse fiind o consecinţă a
propunerii făcute pentru art.2
alin.(4).
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personal, 30,7 miliarde lei cheltuieli
materiale şi servicii, 2.113,3 miliarde
lei transferuri, 600,3 miliarde lei
cheltuieli de capital şi 254,4 miliarde
lei rambursări de credite şi plăţi de
dobânzi şi comisioane aferente
acestora.

(2) Cheltuielile pentru servicii şi
dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi
ape, pe capitole de cheltuieli, sunt în
sumă de 2.439,8 miliarde lei pentru
servicii şi dezvoltare publică şi
locuinţe şi 668,6 miliarde lei pentru
mediu şi ape.

(4) Pentru implementarea
programului de dezvoltare a
Societăţii Comerciale “Automobile
Dacia” S.A. Piteşti, în baza Hotărârii
Guvernului nr.794/1999, din bugetul
de stat prin bugetul Ministerului
Apelor, Pădurilor şi Protecţiei
Mediului sunt prevăzute fonduri la
titlul “Transferuri” pentru acţiuni de
ecologizare.

lei, din care: 109,7 miliarde lei
reprezintă cheltuieli de personal,
30,7 miliarde lei cheltuieli materiale
şi servicii, 2.763,3 miliarde lei
transferuri, 600,3 miliarde lei
cheltuieli de capital şi 254,4 miliarde
lei rambursări de credite şi plăţi de
dobânzi şi comisioane aferente
acestora.

(2) Cheltuielile pentru servicii şi
dezvoltare publică, locuinţe, mediu
şi ape, pe capitole de cheltuieli, sunt
în sumă de 3.089,8 miliarde lei
pentru servicii şi dezvoltare publică
şi locuinţe şi 668,6 miliarde lei
pentru mediu şi ape.

(4) Pentru implementarea
programului de dezvoltare a
Societăţii Comerciale “Automobile
Dacia” S.A. Piteşti, în baza Hotărârii
Guvernului nr.794/1999, din bugetul
de stat prin bugetul Ministerului
Apelor, Pădurilor şi Protecţiei
Mediului este prevăzută suma de
…… la titlul “Transferuri” pentru
acţiuni de ecologizare.”

Comisia pentru administraţie
publică şi organizarea teritoriului a
Senatului, Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic a
Camerei Deputaţilor.

 Autor: domnul deputat Marin
Cristea – Grupul parlamentar PDSR.

o consecinţă cu aceeaşi valoare se
majorează suma de 2.439,8 miliarde
lei la 3.089,8 miliarde lei (alin.(2) cu
destinaţia pentru locuinţe.

Majorarea pentru locuinţe are ca
sursă o parte din creşterea veniturilor
şi deci a cheltuielilor propuse la art.2
alin.(4).

Noţiunea “sunt prevăzute
fonduri” este vagă. Parlamentului i
se pun la dispoziţie elemente certe
pentru ca parlamentarii să poată vota
în cunoştinţă de cauză.



143

Nr.
crt.

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii

11. Art.21 - (5) Cheltuielile destinate
stimulării producţiei de export şi a
exportului se stabilesc în sumă de
500,0 miliarde lei, din care:

a) 350,0 miliarde lei pentru
stabilizarea ratei dobânzii la creditele
pe termen scurt, mediu şi lung,
acordate de Banca de Export-Import
a României - S.A. (Eximbank) şi de
băncile comerciale pentru producţia
de export şi pentru exportul de
maşini, utilaje, instalaţii complexe şi
executarea de obiective în străinătate,
precum şi pentru alte exporturi
creditate pe termen scurt, efectuate în
anii 1999 şi 2000, potrivit
prevederilor legale;

b) 150,0 miliarde lei pentru
stimularea realizării de obiective
complexe şi a producţiei cu ciclu
lung de fabricaţie, destinate
exportului în condiţiile Ordonanţei
Guvernului privind unele măsuri
pentru stimularea realizării de
obiective complexe şi a producţiei cu
ciclu lung de fabricaţie, destinate
exportului, nr.14/1995, aprobată prin
Legea nr.70/1995. Eventualele
disponibilităţi se pot utiliza pentru
stabilizarea ratei dobânzii la creditele
bancare potrivit prevederilor lit.a).

Se propune reformularea art.21 a
in.(5) astfel:

Art.21 - (5) Cheltuielile
destinate stimulării producţiei de
export şi a exportului se stabilesc în
sumă de 850,0 miliarde lei, din care:

a) 700,0 miliarde lei pentru
stabilizarea ratei dobânzii la
creditele pe termen scurt, mediu şi
lung, acordate de Banca de Export-
import a României - S.A.
(Eximbank) şi de băncile comerciale
pentru producţia de export şi pentru
exportul de maşini, utilaje, instalaţii
complexe şi executarea de obiective
în străinătate, precum şi pentru alte
exporturi creditate pe termen scurt,
efectuate în anii 1999 şi 2000,
potrivit prevederilor legale;

b) 150,0 miliarde lei pentru
stimularea realizării de obiective
complexe şi a producţiei cu ciclu
lung de fabricaţie, destinate
exportului în condiţiile Ordonanţei
Guvernului privind unele măsuri
pentru stimularea realizării de
obiective complexe şi a producţiei cu
ciclu lung de fabricaţie, destinate
exportului, nr.14/1995, aprobată prin
Legea nr.70/1995. Eventualele
disponibilităţi se pot utiliza pentru
stabilizarea ratei dobânzii la
creditele bancare potrivit
prevederilor lit.a).

Nu este posibilă majorarea
sumelor pentru stabilizarea ratei
dobânzii la creditele pe termen
scurt, mediu şi lung.
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Comisia pentru politică
economică, reformă şi privatizare a
Camerei Deputaţilor şi Comisia
economică a Senatului.

Autor: domnul deputat Leonard
Cazan.

12. Art.23 – (1) lit.a)
Cap.95.01 subcap.01
Anexa nr.1/35

Anexa nr.1/35 se modifică după
cum urmează:

- se diminuează cap.95.01
“Fondul de rezervă” subcap.01
“Fond de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului” cu
200.000.000 mii lei de la
527.272.272 mii lei la 327.272.272
mii lei;

- se suplimentează cheltuielile la
art.70 “Cheltuieli de capital” cu
200.000.000 mii lei şi în mod
corespunzător cap.66.01 “Industrie”
şi anexa nr.3/22
cod:22.66.01.1.1.1.01 Fişa
obiectivului de investiţii: CNE
Cernavodă 5x700 MWE Unitatea 2,
1x700 MWE, la sursa de finanţare
“1.5. Buget de stat” de la
156.200.000 mii lei la 356.200.000
mii lei pentru achiziţii apă grea de la
Regia Autonomă de Activităţi
Nucleare Dr. Tr. Severin
corespunzător se majorează totalul
sursei de finanţare a investiţiei.

Comisia pentru industrii şi
servicii a Camerei Deputaţilor.

Autor: domnul deputat Şerban

Asigurarea continuităţii în
fabricarea apei grele pentru
constituirea primei încărcături pentru
“Unitatea 2 Cernavodă”, conduce
atât la o funcţionare eficientă a
instalaţiilor din cadrul Regiei
Autonome pentru Activităţi
Nucleare, cât şi la acumularea
conform graficului stabilit prin nota
Guvernului României
nr.292/31.08.1999 până în anul
2003.

Disponibilizarea sumei de la
obiectivele menţionate se
justifică prin nivelul scăzut ale
realizărilor în anii anteriori,
comparativ cu volumul total de
investiţii aprobate, deci
majorarea sumelor propuse
pentru anul 2000 poate conduce
la neutilizarea acestora sau
utilizarea lor ineficientă.
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Valeca – Grupul parlamentar PDSR.

13. Art.241 nou Se propune introducerea unui
art.nou, cu următorul cuprins:

“Art.22, 23, 24, 25, 26, 27 din
Legea nr.133/1999 sunt în vigoare
cu data publicării acestei legi în
Monitorul Oficial al României”.

Sursă: sumele obţinute din
privatizare.

Comisia pentru industrii şi
servicii a Camerei Deputaţilor.

 Autori: domnii deputaţii PDSR
Dan Nica şi Florentin Sandu.

Situaţia catastrofală în care se
găsesc întreprinderile mici şi
mijlocii.

14. Art.25. - Deficitul bugetului de
stat se stabileşte în sumă de 31.567,0
miliarde lei.

Se propune modificarea şi
completarea art.25 astfel:

“Art.25. - Deficitul bugetului de
stat se stabileşte în sumă de 32.196,0
miliarde lei.

(2) În limita sumei de 629,0
miliarde lei din deficitul bugetar
stabilit la alin.(1), se vor finanţa
lucrările de consolidare a clădirilor
avariate de seisme, cu destinaţia de
locuinţe şi a celor de interes public
din domeniul sănătăţii,
învăţământului, protecţiei sociale şi
justiţiei şi de consolidare a
versanţilor pentru oprirea
alunecărilor de teren periculoase.

Condiţiile, criteriile şi normele
de finanţare a lucrărilor de
consolidare, proiectare şi execuţie,
precum şi ordonării de credite, se vor

Deficitul de 3% nu se modifică
dar creşte în valoare absolută ca
urmare a propunerii de creştere a
produsului intern brut cu 3,5% cu
circa 629,0 miliarde lei.

Propunerea se referă la
asigurarea unor surse financiare
minimale pentru punerea în
siguranţă a clădirilor cu destinaţia de
locuinţe indiferent de proprietar şi a
unor clădiri publice cu aglomerări de
oameni din domeniul sănătăţii,
învăţământului, protecţia socială şi
justiţiei şi consolidării versanţilor
pentru oprirea alunecărilor de teren.

Amendamentul a fost respins
întrucât situaţia existentă a
economiei româneşti nu permite
a creştere reală la nivelul
propunerii făcute de creştere a
produsului intern brut în acest an.
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stabili prin hotărâre de Guvern.”
Comisia pentru administraţie

publică şi organizarea teritoriului a
Senatului, Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic a
Camerei Deputaţilor.

 Autor: domnul deputat Marin
Cristea – Grupul parlamentar PDSR.

15. Art.27. - (1) Regiile autonome,
societăţile şi companiile naţionale,
institutele naţionale de cercetare-
dezvoltare, care funcţionează în baza
Ordonanţei Guvernului nr.25/1995,
aprobată şi modificată prin Legea
nr.51/1996, cu modificările ulterioare
şi celelalte societăţi comerciale pot
efectua, anual, în limita unei cote de
până la 1,5%, aplicată asupra
fondului de salarii realizat anual
aferent salariaţilor cu contract
individual de muncă, cheltuieli care
sunt deductibile la calculul profitului
impozabil, pentru funcţionarea
corespunzătoare a unor activităţi sau
unităţi aflate în administrarea
acestora potrivit legii, şi anume:
grădiniţe, creşe, dispensare, cabinete
medicale, servicii de sănătate
acordate în cazul bolilor profesionale
şi al accidentelor de muncă până la
internarea într-o unitate sanitară,
muzee, cantine, baze sportive,
cluburi, cămine de nefamilişti,

Se propune reformularea textului
în scopul mării cotei de la 1,5% la
2%, adică: “Regiile autonome,
societăţile şi companiile naţionale,
institutele naţionale de cercetare-
dezvoltare, care funcţionează în baza
Ordonanţei Guvernului nr.25/1995,
aprobată şi modificată prin Legea
nr.51/1996, cu modificările
ulterioare şi celelalte societăţi
comerciale pot efectua, anual, în
limita unei cote de până la 2%,…”.

Comisia pentru industrii şi
servicii a Camerei Deputaţilor.

 Autor: domnul deputat Şerban
Valeca.

La unele sectoare, exemplu:
extractiv, în procentul propus de
Guvern nu se pot acoperi nici măcar
cheltuielile de transport la şi de la
locul de muncă specifice acestor
activităţi sau masa caldă.
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precum şi pentru şcolile pe care le au
sub patronaj.

16. Art.28. - (2) Fondul de salarii
prevăzut în bugetele de venituri şi
cheltuieli pe anul 2000 ale agenţilor
economici menţionaţi  la alin.(1) nu
poate depăşi o sumă egală cu  cel
mult de patru ori fondul de salarii
consumat în trimestrul IV 1999,
corelat cu creşterea productivităţii
muncii.

(3) La agenţii economici
prevăzuţi  la alin. (1), care în cursul
anului 2000 sunt supuşi reorganizării
sau la care, prin aplicarea măsurilor
de restructurare, intervin modificări
ale numărului de personal faţă de cel
realizat în trimestrul IV 1999, fondul
de salarii pe anul 2000 se va
determina pe baza fondului de salarii
consumat în trimestru IV 1999,
recalculat în funcţie de numărul
mediu al personalului, rezultat în
urma aplicării măsurilor de
reorganizare sau de restructurare,
aprobate potrivit legii, corectat cu
creşterea productivităţii muncii.

(4) Pentru agenţii economici din
sectorul extractiv care s-au încadrat
în programele aprobate de reducere a
pierderilor şi îşi continuă procesul de
restructurare, fondul de salarii
determinat potrivit alin.(2) se
corectează cu creşterea

Se propune eliminarea art.28,
alin.(2), (3) şi (4).

Comisia pentru industrii şi
servicii a Camerei Deputaţilor.

 Autori: Grupurile parlamentare
PDSR din Senat şi Camera
Deputaţilor.

Încalcă principiul liberei
negocieri a salariilor prevăzut
inclusiv în Convenţii de OIM.

Se propune respingerea
amendamentului, întrucât în
conformitate cu art.8 şi art.9 din
Legea nr.14/1991, republicată,
pentru frânarea procesului
inflaţionist şi a şomajului,
Guvernul poate lua pentru o
perioadă de cel mult un an,
măsuri de moderare a creşterii
salariilor, perioadă care poate fi
prelungită la propunerea
Guvernului, precum şi îngheţarea
salariilor pe perioade limitate.
Aceasta nu contravine
principiului liberei negocieri a
salariilor, negocierea făcându-se
nominal pe baza Contractului
colectiv de muncă.

Afirmăm aceasta şi pentru
faptul că “corelarea cu creşterea
productivităţii muncii” reprezintă
un indicator important al creşterii
economice.
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productivităţii muncii.
17. Art.31. - (1) Din impozitul pe

venit încasat la bugetul de stat se vor
stabili sume defalcate pentru
echilibrarea bugetelor locale,
reprezentând 1.787,0 miliarde lei, din
care: 446,8 miliarde lei se alocă
bugetelor proprii ale judeţelor,
potrivit anexei nr.5, iar diferenţa se
repartizează pe comune, oraşe şi
municipii de către consiliul judeţean,
prin hotărâre, după consultarea
primarilor şi cu asistenţa tehnică de
specialitate a direcţiei generale a
finanţelor publice şi controlului
financiar de stat.

Anexa nr.5.

La art.31 alin.(1) şi Anexa nr.5
se propune suplimentarea sumelor
defalcate pentru echilibrarea
bugetelor locale cu 2.000,0 miliarde
lei, din care 553,2 miliarde lei pentru
bugetele proprii ale judeţelor.

Comisia pentru industrii şi
servicii a Camerei Deputaţilor.

 Autori: Grupurile parlamentare
PDSR din Senat şi Camera
Deputaţilor.

O serie de activităţi şi acţiuni ale
judeţelor au rămas nefinanţate
începând cu anul 1997. O serie de
instituţii au trecut în
responsabilitatea judeţelor şi
consiliilor locale fără a beneficia şi
de resursele strict necesare.

18. Art.31. - (1) Din impozitul pe
venit încasat la bugetul de stat se vor
stabili sume defalcate pentru
echilibrarea bugetelor locale,
reprezentând 1.787,0 miliarde lei, din
care: 446,8 miliarde lei se alocă
bugetelor proprii ale judeţelor,
potrivit anexei nr.5, iar diferenţa se
repartizează pe comune, oraşe şi
municipii de către consiliul judeţean,
prin hotărâre, după consultarea
primarilor şi cu asistenţa tehnică de
specialitate a direcţiei generale a
finanţelor publice şi controlului
financiar de stat.

Se propune modificare art.31
alin.(1) astfel:

“Art.31. - (1) Din impozitul pe
venit încasat la bugetul de stat se vor
stabili sume defalcate pentru
echilibrarea bugetelor locale,
reprezentând 2.680,5 miliarde lei,
din care: 669,975 miliarde lei se
alocă bugetelor proprii ale judeţelor,
potrivit anexei nr.5, iar diferenţa se
repartizează pe comune, oraşe şi
municipii de către consiliul judeţean,
prin hotărâre, după consultarea
primarilor şi cu asistenţa tehnică de
specialitate a direcţiei generale a
finanţelor publice şi controlului
financiar de stat.”

Din creşterea veniturilor şi deci
a cheltuielilor pe total, prevăzute la
art.2 alin.(4) se propune creşterea
sumelor defalcate pentru echilibrarea
bugetelor locale cu 893,5 miliarde
lei şi pentru subvenţionarea energiei
termice cu 715,5 miliarde lei,
respectiv la anexele nr.5 şi 6.

Volumul sumelor defalcate şi
înscrise în anexele nr.5 şi 6 nu
acoperă nici 40%.

Amendamentul a fost respins
întrucât situaţia existentă a
economiei româneşti nu permite
o creştere reală la nivelul
propunerii făcute de creştere a
produsului intern brut cu 3,5% în
acest an.
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Comisia pentru administraţie
publică şi organizarea teritoriului a
Senatului, Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic a
Camerei Deputaţilor.

Autor: domnul deputat Marin
Cristea – Grupul parlamentar PDSR.

19. Art.31. - (1) Din impozitul pe
venit încasat la bugetul de stat se vor
stabili sume defalcate pentru
echilibrarea bugetelor locale,
reprezentând 1.787,0 miliarde lei, din
care: 446,8 miliarde lei se alocă
bugetelor proprii ale judeţelor,
potrivit anexei nr.5, iar diferenţa se
repartizează pe comune, oraşe şi
municipii de către consiliul judeţean,
prin hotărâre, după consultarea
primarilor şi cu asistenţa tehnică de
specialitate a direcţiei generale a
finanţelor publice şi controlului
financiar de stat.

Se propune modificarea art.31
alin.(1) astfel:

“Art.31. - (1) Din impozitul pe
venit încasat la bugetul de stat se vor
stabili sume defalcate pentru
echilibrarea bugetelor locale,
reprezentând 1.787,0 miliarde lei,
din care: 456,8 miliarde lei se alocă
bugetelor proprii ale judeţelor,
potrivit anexei nr.5, iar diferenţa se
repartizează pe comune, oraşe şi
municipii de către consiliul judeţean,
prin hotărâre, după consultarea
primarilor şi cu asistenţa tehnică de
specialitate a direcţiei generale a
finanţelor publice şi controlului
financiar de stat.”

Comisia pentru administraţie
publică şi organizarea teritoriului a
Senatului, Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic a
Camerei Deputaţilor.

 Autor: doamna deputat Viorica
Afrăsinei – Grupul parlamentar
PDSR.

Anexa nr.5 se modifică
corespunzător la Botoşani astfel:

58,9 miliarde lei – Total judeţ,
din care 24,7 miliarde lei bugetul
propriu al consiliului judeţean
Botoşani şi 34,2 miliarde lei pentru
consiliile locale.

Amendamentul a fost respins
neindentificându-se sursa de
acoperire a suplimentării
propuse.
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20. Art.31. - (1) Din impozitul pe
venit încasat la bugetul de stat se vor
stabili sume defalcate pentru
echilibrarea bugetelor locale,
reprezentând 1.787,0 miliarde lei, din
care: 446,8 miliarde lei se alocă
bugetelor proprii ale judeţelor,
potrivit anexei nr.5, iar diferenţa se
repartizează pe comune, oraşe şi
municipii de către consiliul judeţean,
prin hotărâre, după consultarea
primarilor şi cu asistenţa tehnică de
specialitate a direcţiei generale a
finanţelor publice şi controlului
financiar de stat.

Se propune suplimentarea sumei
de 1.787,0 miliarde lei cu 41,0
miliarde lei alocate în plus judeţului
Sibiu, cu modificarea
corespunzătoare.

Comisia pentru administraţie
publică şi organizarea teritoriului a
Senatului, Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic a
Camerei Deputaţilor.

 Autor: domnul deputat Romeo
Trifu.

Prin alocarea pentru judeţul
Sibiu a transferului de numai 33,8
miliarde lei, suma reprezintă doar
45% din alocaţia 1999 şi doar 22%
din cea recalculată pentru 2000.

Deficitul bugetar este
reprezentat de :

- 8,5 miliarde lei pentru case de
copii cu 1.200 de asistaţi;

Sursă de acoperire: Anexa nr.19
– Fond naţional de solidaritate;

- 7,0 miliarde lei pentru
însoţitori persoane cu handicap;

Sursă de acoperire: Anexa nr.11
– Fond special pentru persoane cu
handicap;

- 10,0 miliarde lei pentru cămine
spital cu 1.100 de asistaţi;

Sursă de acoperire: Anexa nr.9 –
Fond special asigurări sociale de
sănătate;

- 7,5 miliarde lei pentru reparaţii
învăţământ preuniversitar;

sursă de acoperire: Anexa nr.18
– Fond special de susţinere
învăţământ;

- 9,0 miliarde lei pentru
întreţinere aeroport (3.000 miliarde
lei) şi finalizare reparaţii drumuri
comunale (6.000 miliarde lei);

Sursă de acoperire: Anexa nr.17
– Fond special pentru aviaţia civilă
şi Anexa nr.15 – Fond special pentru
drumuri publice;
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21. Art.31 - (2) Sumele defalcate din
impozitul pe venit pentru
subvenţionarea energiei termice
livrată populaţiei, în sumă de 1.200,0
miliarde lei, prevăzută în anexa nr.6,
se repartizează de către consiliul
judeţean, în condiţiile prevăzute la
alin.(1) în funcţie de cantitatea de
energie termică livrată populaţiei, la
care preţul local depăşeşte preţul
naţional de referinţă.

Se propune modificarea art.31
alin.(2) astfel:

“(2) Sumele defalcate din
impozitul pe venit pentru
subvenţionarea energiei termice
livrată populaţiei, în sumă de 1.915,5
miliarde lei, prevăzută în anexa nr.6,
se repartizează de către consiliul
judeţean, în condiţiile prevăzute la
alin.(1) în funcţie de cantitatea de
energie termică livrată populaţiei, la
care preţul local depăşeşte preţul
naţional de referinţă.”

Totodată, propune suplimentarea
sumelor defalcate din impozitul pe
venit pentru subvenţionarea energiei
termice livrate populaţiei cu 1.300,0
miliarde lei.

Comisia pentru administraţie
publică şi organizarea teritoriului a
Senatului, Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic a
Camerei Deputaţilor.

 Autori: Grupurile parlamentare
PDSR din Camera Deputaţilor şi
Senat.

Actuala reglementare privind
subvenţionarea energiei termice
creează discriminări în rândul
consumatorilor, întrucât
subvenţionează doar energia termică
livrată din sisteme de producere
centralizată. Sunt excluşi o serie de
consumatori ce se încălzesc
individual cu lemne, gaze,
combustibili lichizi – iniţiativă
legislativă aflată în dezbatere în
procedură de urgenţă la Camera
Deputaţilor, rezolvă această
problemă şi înlătură o reglementare
neconstituţională.

Amendamentul a fost respins
neprecizându-se sursa de
acoperire.

22. Art.31 - (2) Sumele defalcate din
impozitul pe venit pentru
subvenţionarea energiei termice
livrată populaţiei, în sumă de 1.200,0
miliarde lei, prevăzută în anexa nr.6,
se repartizează de către consiliul
judeţean, în condiţiile prevăzute la

Se propune suplimentarea sumei
de 1.200,0 miliarde lei cu 15,0
miliarde lei alocate judeţului Sibiu
pentru subvenţionarea energiei
termice.

Comisia pentru administraţie
publică şi organizarea teritoriului a

Suma alocată este insuficientă.
Se propune acoperirea sumei

solicitate din prevederile anexei
nr.13 – Fond special pentru
dezvoltarea sistemului energetic.

Se modifică corespunzător şi
anexa nr.6 la judeţul Sibiu.
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alin.(1) în funcţie de cantitatea de
energie termică livrată populaţiei, la
care preţul local depăşeşte preţul
naţional de referinţă.

Senatului, Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic a
Camerei Deputaţilor.

 Autor: domnul deputat Romeo
Trifu – independent.

23. Art.31. - (2) Sumele defalcate
din impozitul pe venit pentru
subvenţionarea energiei termice
livrată populaţiei, în sumă de 1.200,0
miliarde lei, prevăzută în anexa nr.6,
se repartizează de către consiliul
judeţean, în condiţiile prevăzute la
alin.(1) în funcţie de cantitatea de
energie termică livrată populaţiei, la
care preţul local depăşeşte preţul
naţional de referinţă.

Anexa nr.6.

La art.31. - (2) şi Anexa nr.6 se
propune suplimentarea sumelor
defalcate din impozitul pe venit
pentru subvenţionarea energiei
termice livrate populaţiei cu 1.300,0
miliarde lei.

Comisia pentru administraţie
publică şi organizarea teritoriului a
Senatului, Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic a
Camerei Deputaţilor.

 Autori: Grupurile parlamentare
PDSR din Senat şi Camera
Deputaţilor.

Actuala reglementare privind
subvenţionarea energiei termice
creează discriminări în rândul
consumatorilor, întrucât
subvenţionează doar energia termică
livrată din sisteme de producere
centralizată. Sunt excluşi o serie de
consumatori ce se încălzesc
individual cu lemne, gaze,
combustibili lichizi – iniţiativa
legislativă aflată în dezbatere în
procedură de urgenţă la Camera
Deputaţilor, rezolvă această
problemă şi înlătură o reglementare
neconstituţională.

24. Art.35 - (2) În termen de 60 de
zile de la intrarea în vigoare a
prezentei legii, unităţile
administrativ-teritoriale care au
beneficiat de sume defalcate din
impozitul pe salarii pentru finanţarea
cheltuielilor din bugetele locale peste
nivelul sumelor defalcate din
impozitul pe venit repartizate, în
condiţiile prevederilor art.30 alin.(1)
din prezenta lege, vor restitui sumele
respective la bugetul de stat.

Se propune modificarea art.35
alin.(2) astfel:

“(2) În termen de 90 de zile de la
intrarea în vigoare a prezentei legii,
unităţile administrativ-teritoriale
care au beneficiat de sume defalcate
din impozitul pe salarii pentru
finanţarea cheltuielilor din bugetele
locale peste nivelul sumelor
defalcate din impozitul pe venit
repartizate, în condiţiile prevederilor
art.30 alin.(1) din prezenta lege, vor
restitui sumele respective la bugetul

Amendamentul a fost respins
considerându-se corespunzător
textul prevăzut în proiectul de
lege.
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de stat.”
Comisia pentru administraţie

publică şi organizarea teritoriului a
Senatului, Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic a
Camerei Deputaţilor.

 Autor: doamna deputat Viorica
Afrăsinei – Grupul parlamentar
PDSR.

25. Art.40. - Veniturile şi cheltuielile
bugetului Fondului special pentru
dezvoltarea şi modernizarea
punctelor de control pentru trecerea
frontierei, precum şi a celorlalte
unităţi vamale, pe anul 2000,
constituit în baza prevederilor Legii
nr.8/1994, modificată prin Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.97/1999,
precum şi a prevederilor referitoare
la nivelul comisionului pentru
servicii vamale, aprobat prin legile
speciale de ratificare a acordurilor
internaţionale, sunt prevăzute în
anexa nr.12.

Anexa nr.12.

La art.40 şi anexa nr.12 bugetul
Fondului special pentru dezvoltarea
şi modernizarea punctelor de control
pentru trecerea frontierei, precum şi
a celorlalte unităţi vamale prezintă
un excedent de 330,0 miliarde lei,
respectiv 48,5% din veniturile totale.

Se propune eliminarea acestui
excedent prin:

- dezvoltarea, modernizarea şi
dotarea punctelor vamale cu
aparatură şi mijloace pentru
urgentarea serviciilor şi depistarea
faptelor de contrabandă;

- reducerea comisionului pentru
servicii vamale cu efecte favorabile
asupra activităţii de comerţ exterior.

Comisia pentru industrii şi
servicii a Camerei Deputaţilor.

 Autori: Grupurile parlamentare
PDSR din Senat şi Camera
Deputaţilor.

1. Necesităţile de modernizare şi
dotare ale puntelor de trecere a
frontierei sunt mari.

2. Utilizarea veniturilor acestui
Fond pentru finanţarea deficitului
bugetar contravine legii de
constituire a Fondului.

26. Art.41. - Veniturile şi cheltuielile
bugetului Fondului special pentru

Se propune la art.41 şi anexa
nr.13 Fondul special pentru

Utilizarea excedentului de 200,0
miliarde lei pentru extinderea reţelei
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dezvoltarea sistemului energetic, pe
anul 2000, constituit în baza
prevederilor Ordonanţei Guvernului
nr.29/1994, aprobată prin Legea
nr.136/1994, cu modificările
ulterioare, sunt cuprinse în anexa
nr.13.

Anexa nr.13.

dezvoltarea sistemului energetic
majorarea cheltuielilor cu 200,0
miliarde lei.

Comisia pentru industrii şi
servicii a Camerei Deputaţilor.

 Autori: Grupurile parlamentare
PDSR din Senat şi Camera
Deputaţilor.

de electricitate în localităţile lipsite
de energie electrică.

27. Art.42. - Veniturile şi cheltuielile
bugetului Fondului special pentru
promovarea şi dezvoltarea
turismului, pe anul 2000, constituit în
baza prevederilor Ordonanţei
Guvernului nr.8/1998, modificată şi
completată prin Ordonanţa
Guvernului nr.43/1998, sunt
prevăzute în anexa nr.14.

Anexa nr.14.

Se propun la art.42 şi anexa
nr.14 bugetul Fondului special
pentru promovarea şi dezvoltarea
turismului următoarele modificări:

a) eliminarea cheltuielilor pentru
gestionarea fondului urmând ca
acesta să se facă de Agenţia
Naţională pentru Turism, respectiv a
cheltuielilor:

- de personal 7,6 miliarde lei;
- materiale şi prestări de servicii

cu caracter funcţional 1,35 miliarde
lei;

b) utilizarea integrală a
veniturilor încasate de la societăţile
de turism pentru promovarea şi
dezvoltarea turismului;

c) în cazul în care nu se acceptă
utilizarea veniturilor în scopul pentru
care a fost creat Fondul să se reducă
cotele aplicate la prestaţiile turistice
ţinând seama că societăţile
comerciale sunt afectate financiar de
majorarea cotei T.V.A. de la 11% la
19%.

Comisia pentru industrii şi

Fondul de turism a fost creat
pentru promovarea turismului prin
editarea de pliante şi broşuri care să
prezinte serviciile oferite în
staţiunile turistice ale României, o
reclamă adecvată în ţară şi
străinătate.
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servicii a Camerei Deputaţilor.
 Autori: Grupurile parlamentare

PDSR din Senat şi Camera
Deputaţilor.

28. Art.46. – (2) În anul 2000,
veniturile bugetului Fondului special
de susţinere a învăţământului de stat
se utilizează pentru finanţarea
cheltuielilor de personal ale unităţilor
şi instituţiilor de învăţământ
preuniversitar din subordinea
Ministerului Educaţiei Naţionale.

La art.46 alin.(2) se propune
eliminarea cuvântului
“preuniversitar”.

Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor şi Comisia pentru
învăţământ şi cercetare ştiinţifică a
Senatului.

 Autori: Grupurile parlamentare
al PDSR din Senat şi Camera
Deputaţilor.

Legea pentru constituirea şi
utilizarea fondului nu face
discriminări între subsistemele
învăţământului.

29. Art.491 nou Se propune introducerea unui
art.nou, cu următorul cuprins:

“Fondului Naţional pentru
sprijinirea întreprinderilor mici şi
mijlocii i se alocă pentru anul 2000
suma de 300,0 miliarde lei ordonator
Agenţia Naţională pentru IMM”.

Sursă: sumele obţinute din
privatizare.

Comisia pentru industrii şi
servicii a Camerei Deputaţilor.

 Autori: domnii deputaţii PDSR
Dan Nica şi Florentin Sandu.

Susţinerea întreprinderilor mici
şi mijlocii este politică naţională.

30. Art.55. - Ordonatorii de credite
au obligaţia ca, în cadrul prevederilor
bugetare aprobate, să asigure cu
prioritate plata facturilor
reprezentând consumurile de energie
electrică şi termică şi de gaze

Se propune eliminarea art.55
prin care se stabileşte obligaţia
ordonatorilor de credite să asigure în
cadrul prevederilor bugetare
aprobate plata facturilor
reprezentând consumurilor de

1. Se încalcă principiile
tratamentului egal către toţi
creditorii.

2. Guvernul acceptă ca plata
celorlalţi furnizori: constructori,
societăţi care livrează pe bază de
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naturale de la titlul “Cheltuieli
materiale şi servicii”.

energie electrică şi termică şi de
gaze naturale.

Comisia pentru administraţie
publică şi organizarea teritoriului a
Senatului, Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic a
Camerei Deputaţilor.

 Autori: Grupurile parlamentare
PDSR din Senat şi Camera
Deputaţilor.

contracte: alimente, medicamente,
îmbrăcăminte, apă, servicii de
salubritate etc. să se facă numai dacă
rămân credite bugetare disponibile.

31. Art.55. - Ordonatorii de credite
au obligaţia ca, în cadrul prevederilor
bugetare aprobate, să asigure cu
prioritate plata facturilor
reprezentând consumurile de energie
electrică şi termică şi de gaze
naturale de la titlul “Cheltuieli
materiale şi servicii”.

Se propune eliminarea acestui
articol.

Comisia pentru administraţie
publică şi organizarea teritoriului a
Senatului, Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic a
Camerei Deputaţilor.

 Autori: Grupurile parlamentare
PDSR din Camera Deputaţilor şi
Senat.

Eliminarea este motivată de
faptul că:

1. Se încalcă principiile
tratamentului egal către toţi
creditorii.

2.Guvernul acceptă ca plata
celorlalţi furnizori: constructori,
societăţi care livrează pe bază de
contracte: alimente, medicamente,
îmbrăcăminte, apă, servicii de
salubritate etc. să se facă numai dacă
rămân credite bugetare disponibile.

Amendamentul a fost respins
considerându-se corespunzător
textul prevăzut în proiectul de
lege.

32. Art.63. - (1) Până la transferarea
unităţilor şi instituţiilor care îngrijesc
copii, potrivit prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
privind înfiinţarea Agenţiei
Naţionale pentru Protecţia
Drepturilor Copilului şi
reorganizarea activităţilor de
protecţie a copilului, nr.192/1999,
finanţarea acestora se asigură din

Se propune modificarea art.63
alin.(1) şi (2) astfel:

“Art.63. - (1) Până la
transferarea unităţilor şi instituţiilor
care îngrijesc copii, potrivit
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului privind înfiinţarea
Agenţiei Naţionale pentru Protecţia
Drepturilor Copilului şi
reorganizarea activităţilor de

Amendamentul privind
alin.(1) şi (2) au fost respinse
considerându-se suficiente
reglementările prevăzute în
proiectul de lege.
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bugetele ordonatorilor principali de
credite în subordinea cărora
funcţionează.

(2) Ordonatorii principali de
credite care au în subordine instituţii,
unităţi şi activităţi pentru îngrijirea
copiilor vor asigura cu prioritate
fondurile necesare îngrijirii
corespunzătoare a acestora.

protecţie a copilului, nr.192/1999,
finanţarea acestora se asigură din
bugetele ordonatorilor principali de
credite în subordinea cărora
funcţionează fără a se efectua după
predare regularizarea plăţilor pe
bugete.

(2) Ordonatorii principali de
credite care au în subordine instituţii,
unităţi şi activităţi pentru îngrijirea
copiilor vor asigura cu prioritate
fondurile necesare îngrijirii
corespunzătoare a acestora, cu
asigurarea obligatorie a acestor sume
din fondul de solidaritate şi de la
Agenţia Naţională pentru Protecţia
Drepturilor Copilului.”

Comisia pentru administraţie
publică şi organizarea teritoriului a
Senatului, Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic a
Camerei Deputaţilor.

 Autor: doamna deputat Viorica
Afrăsinei – Grupul parlamentar
PDSR.

33. Art.64. - (1) Sunt deductibile la
calculul profitului impozabil
cheltuielile corespunzătoare
tichetelor de masă repartizate de
către unităţile emitente, autorizate
potrivit Legii privind acordarea
tichetelor de masă nr.142/1998 şi
acordate de către angajatori, în limita

Se propune eliminarea alin.(1) al
art.64.

Comisia pentru administraţie
publică şi organizarea teritoriului a
Senatului, Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic a
Camerei Deputaţilor.

Prin prevederea de la alin.(1) al
art.64 se încalcă Legea tichetelor de
masă.
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valorii nominale prevăzute de lege,
unui număr maxim de 300.000
salariaţi în semestrul I, 400.000
salariaţi în trimestrul III şi 500.000
în trimestrul IV. În anul 2000 nu se
vor elibera tichete de masă
salariaţilor din cadrul instituţiilor
publice.

 Autori: Grupurile parlamentare
PDSR din Camera Deputaţilor şi
Senat.

34. Art.65. - (1) Obligaţiile de plată
datorate şi neachitate până la 30
noiembrie 1999 de către instituţiile
publice finanţate de la bugetul de
stat, către diverşi furnizori şi
prestatori, pentru livrarea de energie
electrică, gaze naturale, produse
petroliere, produse specifice din
producţia celorlalte unităţi
economice, precum şi pentru
efectuarea unor lucrări de construcţii
sau reparaţii, se sting la nivelul
sumelor datorate de către aceştia la
bugetul de stat, în limitele maxime
prevăzute în anexa nr.22.

(2) Obligaţiile de plată datorate
şi neachitate de către consiliile locale
şi judeţene, până la 30 noiembrie
1999, către furnizorii de energie
electrică, termică, apă caldă, apă
rece, serviciile de canalizare şi
salubritate, prestatorii care asigură
transportul urban, în comun, de
călători şi agenţii economici care au
executat lucrări de construcţii sau
reparaţii, se sting la nivelul sumelor

Se propune reformularea alin.(1)
şi (2) al art.65 astfel:

“Art.65. - (1) Obligaţiile de plată
datorate şi neachitate până la 31
decembrie 1999 de către instituţiile
publice finanţate de la bugetul de
stat, către diverşi furnizori şi
prestatori, pentru livrarea de energie
electrică, gaze naturale, produse
petroliere, produse specifice din
producţia celorlalte unităţi
economice, precum şi pentru
efectuarea unor lucrări de construcţii
sau reparaţii, se sting la nivelul
sumelor datorate de către aceştia la
bugetul de stat.

(2) Obligaţiile de plată datorate
şi neachitate de către consiliile locale
şi judeţene, până la 31 decembrie
1999, către furnizorii de energie
electrică, termică, apă caldă, apă
rece, serviciile de canalizare şi
salubritate, prestatorii care asigură
transportul urban, în comun, de
călători şi agenţii economici care au
executat lucrări de construcţii sau

Amendamentele sunt motivate
de:

1. Se are în vedere că anul
financiar a expirat la 31 decembrie
1999 şi nu la 30 noiembrie 1999.

2. Pentru asigurarea
corectitudinii compensatorii plăţilor
restante ale instituţiilor publice cu
obligaţiile către bugetul de stat,
apreciem că răspunderea stabilită la
alin.(3) al art.65 este satisfăcătoare.
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datorate de către aceştia la bugetul
de stat, în limitele maxime prevăzute
în anexa nr.23.

reparaţii, se sting la nivelul sumelor
datorate de către aceştia la bugetul
de stat.”

Comisia pentru administraţie
publică şi organizarea teritoriului a
Senatului, Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic a
Camerei Deputaţilor.

 Autori: Grupurile parlamentare
PDSR din Camera Deputaţilor şi
Senat.

35. Art.65. - (1) Obligaţiile de plată
datorate şi neachitate până la 30
noiembrie 1999 de către instituţiile
publice finanţate de la bugetul de
stat, către diverşi furnizori şi
prestatori, pentru livrarea de energie
electrică, gaze naturale, produse
petroliere, produse specifice din
producţia celorlalte unităţi
economice, precum şi pentru
efectuarea unor lucrări de construcţii
sau reparaţii, se sting la nivelul
sumelor datorate de către aceştia la
bugetul de stat, în limitele maxime
prevăzute în anexa nr.22.

(2) Obligaţiile de plată datorate
şi neachitate de către consiliile locale
şi judeţene, până la 30 noiembrie
1999, către furnizorii de energie
electrică, termică, apă caldă, apă
rece, serviciile de canalizare şi
salubritate, prestatorii care asigură

Se propune reformularea alin.(1)
şi (2) al art.65 astfel:

“Art.65. - (1) Obligaţiile de plată
datorate şi neachitate până la intrarea
în vigoare a Legii bugetului de stat
pe anul 2000 de către instituţiile
publice finanţate de la bugetul de
stat, către diverşi furnizori şi
prestatori, pentru livrarea de energie
electrică, gaze naturale, produse
petroliere, produse specifice din
producţia celorlalte unităţi
economice, precum şi pentru
efectuarea unor lucrări de construcţii
sau reparaţii, se sting la nivelul
sumelor datorate de către aceştia la
bugetul de stat, în limitele maxime
prevăzute în anexa nr.22.

(2) Obligaţiile de plată datorate
şi neachitate de către consiliile locale
şi judeţene, până la intrarea în
vigoare a Legii bugetului de stat pe

Ambele amendamente au
fost respinse ca fiind
nejustificate.
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transportul urban, în comun, de
călători şi agenţii economici care au
executat lucrări de construcţii sau
reparaţii, se sting la nivelul sumelor
datorate de către aceştia la bugetul
de stat, în limitele maxime prevăzute
în anexa nr.23.

anul 2000, către furnizorii de energie
electrică, termică, apă caldă, apă
rece, serviciile de canalizare şi
salubritate, prestatorii care asigură
transportul urban, în comun, de
călători şi agenţii economici care au
executat lucrări de construcţii sau
reparaţii, se sting la nivelul sumelor
datorate de către aceştia la bugetul
de stat, în limitele maxime prevăzute
în anexa nr.23.”

Comisia pentru administraţie
publică şi organizarea teritoriului a
Senatului, Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic a
Camerei Deputaţilor.

 Autor: doamna deputat Viorica
Afrăsinei – Grupul parlamentar
PDSR.

36. Art.65 - (2) Obligaţiile de plată
datorate şi neachitate de către
consiliile locale şi judeţene, până la
30 noiembrie 1999, către furnizorii
de energie electrică, termică, apă
caldă, apă rece, serviciile de
canalizare şi salubritate, prestatorii
care asigură transportul urban, în
comun, de călători şi agenţii
economici care au executat lucrări de
construcţii sau reparaţii, se sting la
nivelul sumelor datorate de către
aceştia la bugetul de stat, în limitele
maxime prevăzute în anexa nr.23.

Se propune modificarea art.65
alin.(2) după cum urmează:

“(2) Obligaţiile de plată datorate
şi neachitate de către consiliile locale
şi judeţene, până la data adoptării
prezentei legi, către furnizorii de
energie electrică, termică, apă caldă,
apă rece, serviciile de canalizare şi
salubritate, prestatorii care asigură
transportul urban, în comun, de
călători şi agenţii economici care au
executat lucrări de construcţii sau
reparaţii, se sting la nivelul sumelor
datorate de către aceştia la bugetul

Amendamentul a fost respins
ca fiind nejustificat.
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de stat, în limitele maxime prevăzute
în anexa nr.23.”

Comisia pentru administraţie
publică şi organizarea teritoriului a
Senatului, Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic a
Camerei Deputaţilor.

 Autor: domnul deputat Vasile
Dănilă – Grupul parlamentar PNL.

37. Anexa nr.1 - Bugetul de stat pe
anul 2000 - Sinteză

Se propune modificarea anexei
nr.1 astfel:

Bugetul de stat pe anul 2000
Sinteză – Cheltuielile se modifică
potrivit programelor de modernizare
din art.1, 2, 7, 8, 11, 12, 20, 25 şi 31.

Comisia pentru administraţie
publică şi organizarea teritoriului a
Senatului, Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic a
Camerei Deputaţilor.

 Autor: domnul deputat Marin
Cristea – Grupul parlamentar PDSR.

38. Anexa nr.2 - Se propune modificarea anexei
nr.2 astfel:

Bugetul de stat pe anul 2000 –
Detalierea pe articole de cheltuieli se
modifică potrivit propunerilor de
modificare a art.1, 2, 7, 8, 11, 12, 20,
25 şi 31.

Comisia pentru administraţie
publică şi organizarea teritoriului a
Senatului, Comisia pentru
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administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic a
Camerei Deputaţilor.

 Autor: domnul deputat Marin
Cristea – Grupul parlamentar PDSR.

39. Anexa nr.3/11 – Secretariatul
General al Guvernului

Anexa nr.3/11 se modifică după
cum urmează:

…
DESTINAŢIA SUMELOR

prevăzute în bugetul Secretariatului
General al Guvernului la cap.59.01
“Cultură, religie şi acţiuni privind
activitatea sportivă şi de tineret”,
titlul “Transferuri”.

…
d) Sprijinirea activităţii

românilor de pretutindeni şi a
organizaţiilor reprezentative ale
acestora 22.000.000 mii lei.

Comisia pentru cultură, arte,
mijloace de informare în masă a
Camerei Deputaţilor.

Autor: domnul deputat Lazăr
Lădariu.

Sursa indicată este cea
prevăzută la indicatorul de la
lit.a).

40. Anexa nr.3/16 – Ministerul
Sănătăţii

Se propune suplimentarea sumei
la obiectivul de investiţii “Spitalul
Fălticeni” cu 10.000.000 mii lei.

Comisia pentru sănătate,
ecologie şi sport a Senatului şi
Comisia pentru sănătate şi familie a
Camerei Deputaţilor

Autor: domnul deputat Mihai
Vitcu – Grup parlamentar PDSR.

Suma solicitată asigură
finalizarea unui tronson al spitalului.
Neasigurarea fondurilor şi
necontinuarea lucrărilor duc la
degradarea construcţiei.

Sursă: anexa nr.3/01, art.30.

Se propune identificarea unei
alte surse de finanţare
beneficiind de o consistenţă
bugetară sporită.

(Motivaţia comisiei)

41. Anexa nr.3/17 – Ministerul Se propune suplimentarea sumei Sursele de venit ale judeţului Amendamentul a fost respins
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Educaţiei Naţionale prevăzute la poziţia “Cheltuieli de
capital” - cap.A “Lucrări în
continuare”, reprezentând
nominalizarea unor obiective de
investiţii propuse pe judeţe din care
nominalizate:

- Liceul Sportiv Botoşani cu
suma de 6 miliarde lei, obiectiv
început în trimestrul IV 1991 cu
termen PIF septembrie 1999, rest de
executat 12,6 miliarde lei;

- Extindere Liceul A. T. Laurian
Botoşani, cu suma de 10 miliarde lei,
obiectiv început în trimestrul I 1991,
cu termen PIF 2000 şi rest de
executat 36,3 miliarde lei
(reactualizat);

- Extindere Grup Şcolar Agricol
Şendriceni cu suma de 6 miliarde lei,
obiectiv început în trimestrul III
1996, termen PIF 1999, rest de
executat 11,2 miliarde lei
(reactualizat).

Comisia pentru administraţie
publică şi organizarea teritoriului a
Senatului, Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic a
Camerei Deputaţilor.

 Autor: doamna deputat Viorica
Afrăsinei – Grupul parlamentar
PDSR.

Botoşani alocate şi estimate a se
realiza la nivelul judeţului pe anul
2000, nu asigură finanţarea
cheltuielilor minime necesare
desfăşurării activităţii instituţiilor,
fapt care totodată va conduce la
sistarea investiţiilor începute cu
consecinţe negative (deteriorarea
lucrărilor începute este în stadiu
avansat).

neprecizându-se sursele de
acoperire a acestor solicitări.

42. Anexa nr.3/17 – Ministerul
Educaţiei Naţionale

La cap. “Venituri”, cod 50.05 să
fie eliminată suma de

Conform art.107 alin.(3) din
Legea învăţământului nr.84/1995
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2.167.064.656.000 mii lei
reprezentând extrabugetare.

Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor şi Comisia pentru
învăţământ şi cercetare ştiinţifică a
Senatului.

 Autor: Grupurile parlamentare
PDSR din Senat şi Camera
Deputaţilor şi Antonescu Nicole
Napoleon, Andronescu Ecaterina,
Cotrutz Constantin  şi Anghel
Stanciu.

veniturile extrabugetare nu se includ
în bugetul de stat.

43. Anexa nr.3/17 – Ministerul
Educaţiei Naţionale

Se propune suplimentarea
bugetului Ministerului Educaţiei
Naţionale cu suma de 3.030,0
miliarde lei la cap.5001/02 –
cheltuieli de personal.

Sursă:
- Ministerul Transporturilor
- 5001/38/28 –1.000,0

miliarde lei
-transferuri – cheltuieli pentru

susţinerea transportului feroviar
public de călători

2. Ministerul Finanţelor
- 5101/38/40 –1.00,0 miliarde

lei transferuri
3. Ministerul Justiţiei
- 5101/35/01 –1.000,0

miliarde lei subvenţii
4. Comisia Naţională pentru

Statistică
- 5101/20 –100,0 miliarde lei

Surse de finanţare propuse
pentru alocarea prin bugetul de stat a
cel puţin 4% din P.I.B. conform
art.170 din Legea învăţământului
nr.84/1995.
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cheltuieli materiale şi
servicii

5. Ministerul Finanţelor –
Direcţia vămilor

- cap.9810 excedent –330,0
miliarde lei

6. Ministerul de Interne
- 5700/38 –500,0 miliarde lei

transferuri
Comisia pentru învăţământ,

ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor şi Comisia pentru
învăţământ şi cercetare ştiinţifică a
Senatului.

 Autor: Anghel Staniu.
44. Anexa nr.3/17 – Ministerul

Educaţiei Naţionale
Suma de 2.700.000.000 lei

prevăzută la art.40 alin.57 intitulat
“Transferuri pentru finanţarea de
bază a învăţământului superior” să
fie majorată la 3.600.000.000 lei.

Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor şi Comisia pentru
învăţământ şi cercetare ştiinţifică a
Senatului.

 Autori: Grupurile parlamentare
PDSR din Senat şi Camera
Deputaţilor şi Antonescu Nicole
Napoleon, Andronescu Ecaterina,
Cotrutz Constantin.

Suma alocată nu acoperă
cheltuielile pe student echivalent
fără taxă, stabilită de către C.N.F.I.S.
şi cunoscută de către Ministerul
Educaţiei Naţionale de 11.500.000
lei/student. Prin suma alocată se
asigură numai 8.500.000 lei/student
echivalent, adică cu mult sub
minimul necesar. Prin suma alocată,
conform calculelor V.N.F.I.S. şi a
marii majorităţi a universităţilor nu
se pot asigura salariile personalului
din învăţământul superior chiar dacă
se aplică sumele minime prevăzute
în Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului.

45. Anexa nr.3/17 – Ministerul
Educaţiei Naţionale

Suma de 2.243.860.000 lei
prevăzută la poziţia 5004 şi inclusă
la “Cheltuieli de personal” să fie

Suma provine din “Fondul
special de susţinere a
învăţământului” care prin lege are
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eliminată şi să i se dea o destinaţie
legală. Această sumă a fost alocată
integral pentru învăţământul
preuniversitar, ceea ce este incorect.

Suma trebuie defalcată
proporţional pentru învăţământul
preuniversitar (80-85%), respectiv
universitar (15-20%).

Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor şi Comisia pentru
învăţământ şi cercetare ştiinţifică a
Senatului.

 Autori: Grupurile parlamentare
PDSR din Senat şi Camera
Deputaţilor şi Antonescu Nicole
Napoleon, Andronescu Ecaterina,
Cotrutz Constantin.

altă destinaţie (reabilitarea bazei
materiale a învăţământului, investiţii,
dotări ş.a.) şi nu poate fi utilizată
pentru “Cheltuielile de personal”
deoarece reprezintă o deturnare de
fonduri – indiferent cum o face.

46. Anexa nr.3/19 – Ministerul
Tineretului şi Sportului

Se propune suplimentarea
bugetului Ministerului Tineretului şi
Sportului la cap.59.01 “Cultură,
religie şi acţiuni privind activitatea
sportivă şi de tineret”, titlul 40,
alineat 45 – programe pentru tineret
cu suma de 2,0 miliarde lei.

Sursă: diminuarea cheltuielilor
Ministerului Transporturilor la
cap.59.01 “Cultură, religie şi acţiuni
privind activitatea sportivă şi de
tineret” – “Extindere tribună şi teren
de fotbal-Club Sportiv Rapid
Bucureşti”.

Comisia pentru sănătate,
ecologie şi sport a Senatului şi

Asigurarea fondurilor necesare
pentru finanţarea programelor pentru
tineret, precum şi faptul că investiţia
de la Ministerul Transporturilor s-a
finalizat.
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Comisia pentru învăţământ, ştiinţă,
tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor.

Autor: Anghel Stanciu.
47. Anexa nr.3/20 – Ministerul

Lucrărilor Publice şi Amenajării
Teritoriului

Bugetul pe anul 2000 al
Ministerului Lucrărilor Publice şi
Amenajării Teritoriului se modifică
în sensul majorării sumei de 647,0
miliarde lei prevăzută la “Transferuri
de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru construcţii de locuinţe”
cu suma de 650,0 miliarde lei din cei
2.888,0 miliarde lei şi cu suma de
617,13 miliarde lei prin renunţarea la
pietruirea drumurilor comunale şi
alimentărilor cu apă (respectiv în
total la cap.50.00 – titlul/art.39,
alin.(19) suma va fi de 1.914,136
miliarde lei) pentru construcţia de
locuinţe sociale (şi prin consecinţă
modificarea întregii anexe 3/20).

Comisia pentru administraţie
publică şi organizarea teritoriului a
Senatului, Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic a
Camerei Deputaţilor.

 Autor: domnul deputat Marin
Cristea – Grupul parlamentar PDSR.

48. Anexa nr.3/21 – Cap.64.01
Mediu şi ape.

Cod: 21.64.01.03.00.01
Formular 451

Se propune:
1. Lucrări pentru înlăturarea

efectelor calamităţilor naturale din
1995-1999.

2. Dotări, cheltuieli proiecte

Fondurile alocate pentru
obiective de investiţii sunt
disproporţionate. Este necesară
redistribuirea fondurilor către
obiective de apărare împotriva

Amendamentul a fost respins
întrucât nu sunt precizate sursele
de acoperire a solicitărilor
prezentate.
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Comp 3+4, GEF
Credit extern: 96.900.000 mii lei
Buget de stat: 302.281.616 mii

lei
a) Se transferă 50.000.000 mii

lei de la bugetul de stat la lucrarea:
Amenajarea în Bazinul Hidrografic
Bârlad împotriva inundaţiilor a
municipiului Vaslui.

Cod: 21.64.01.01.02.29
b) Se transferă de la bugetul de

stat 10.000.000 mii lei la alimentarea
cu apă potabilă a localităţilor
Ciatalchioi, Partizani, Gorgova,
Caraorman, Pătlăgeanca, Periprava
şi Tudor Vladimirescu din judeţul
Tulcea.

Cod: 21.64.01.01.01.02.17
c) Se transferă de la bugetul de

stat 40.000.000 mii lei la
Acumularea Ogrezeni.

Cod: 21.64.01.01.01.02.15
d) Se transferă de la bugetul de

stat 50.000.000 mii lei la amenajarea
râului Jijia pentru prevenirea
inundaţiilor.

Cod: 21.64.01.01.01.02.09
e) Se transferă de la bugetul de

stat 50.000.000 mii lei la amenajarea
râului Argeş pentru apărarea
împotriva inundaţiilor, irigaţii şi alte
folosinţe.

Cod: 21.64.01.01.01.02.08
Comisia pentru administraţie

inundaţiilor şi de alimentarea cu apă
în localităţile din Delta Dunării,
deficitare în aprovizionarea cu apă
potabilă, precum şi a municipiului
Bucureşti.
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publică şi organizarea teritoriului a
Senatului, Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic a
Camerei Deputaţilor.

 Autori: Grupurile parlamentare
PDSR din Camera Deputaţilor şi
Senat.

49. Anexa nr.3/21 – Ministerul
Apelor, Pădurilor şi Protecţiei
Mediului

Cap.64.01 Mediu şi ape.
Cod: 21.64.01.03.00.01
Formular 451

Se propune eliminarea
următoarelor obiective:

- propunerea în siguranţă şi
mărirea gradului de circulaţie de
drumuri forestiere – 29,0 miliarde
lei;

- refaceri drumuri forestiere,
torenţi, reconstrucţie ecologică –
205,0 miliarde lei;

TOTAL: 234,0 miliarde lei
Redistribuirea sumelor la

obiectivele de apărare împotriva
inundaţiilor şi la alimentări cu apă în
Delta Dunării.

Comisia pentru administraţie
publică şi organizarea teritoriului a
Senatului, Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic a
Camerei Deputaţilor.

 Autor: domnul deputat Ion
Cârciumaru – Grupul parlamentar
PRM.

Este motivată această
redistribuire, întrucât refacerea
drumurilor şi punerea lor în
siguranţă ca şi a torenţilor trebuie
făcută pe cheltuiala Regiei Naţionale
a Pădurilor şi a agenţilor economici
care exportă lemn, nu pe cheltuiala
contribuabilului.

De asemenea, trebuie acordată
cota parte din Fondul special al
drumurilor conform Legii
nr.118/1996.

50. Anexa nr.3/24 - Ministerul
Transporturilor

Se propune suplimentarea sumei
prevăzute la poziţia “Cheltuieli de
capital” – capitolul A “Lucrări în

Sursele de venit ale judeţului
Botoşani alocate şi estimate a se
realiza la nivelul judeţului în anul
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continuare”, reprezentând
nominalizarea unor obiective de
investiţii propuse pe judeţe din care
nominalizează:

- Podul Rădăuţi – Prut judeţul
Botoşani, obiectiv început în anul
1998, cu suma de 10,0 miliarde lei.

Comisia pentru administraţie
publică şi organizarea teritoriului a
Senatului, Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic a
Camerei Deputaţilor.

 Autor: doamna deputat Viorica
Afrăsinei – Grupul parlamentar
PDSR.

2000, nu asigură finanţarea
cheltuielilor minime necesare
desfăşurării activităţilor instituţiilor,
fapt care, totodată, va conduce la
sistarea investiţiilor începute cu
consecinţe negative.

51. Anexa nr.3/24 - Ministerul
Transporturilor

Se propune suplimentarea sumei
prevăzute la poziţia “Cheltuieli de
capital” – capitolul A “Lucrări în
continuare” reprezentând
nominalizarea unor obiective de
investiţii propuse pe judeţe din care
nominalizează:

- Cale ferată Dângeni – Darabani
cu suma de 10,0 miliarde lei;

- Cale ferată Hârlău –Flămânzi
cu suma de 8,0 miliarde lei.

Obiectivele au fost începute în
anul 1992 pentru care nu s-au alocat
fonduri nici în anul precedent.

Comisia pentru administraţie
publică şi organizarea teritoriului a
Senatului, Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea

Obiectivele se află într-un stadiu
avansat de deteriorare, datorită
întreruperii lucrărilor.

Sursele de venit ale judeţului
Botoşani alocate şi estimate  a se
realiza la nivelul judeţului în anul
2000, nu asigură finanţarea
cheltuielilor minime necesare
desfăşurării activităţilor instituţiilor,
fapt care, totodată, va conduce la
sistarea investiţiilor începute cu
consecinţe negative.
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teritoriului şi echilibru ecologic a
Camerei Deputaţilor.

 Autor: doamna deputat Viorica
Afrăsinei – Grupul parlamentar
PDSR.

52. Anexa nr.3/24 - Ministerul
Transporturilor

Se propune suplimentarea sumei
prevăzute la poziţia “Cheltuieli de
capital” –capitolul B “Lucrări noi”,
reprezentând nominalizarea unor
obiective de investiţii propuse pe
judeţe din care:

- modernizare drum naţional
Manoleasa – Rădăuţi – Prut cu suma
de 20 miliarde lei. Există
documentaţie depusă la Drumuri
Naţionale – Aviz Ministerul
Finanţelor.

Comisia pentru administraţie
publică şi organizarea teritoriului a
Senatului, Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic a
Camerei Deputaţilor.

 Autor: doamna deputat Viorica
Afrăsinei – Grupul parlamentar
PDSR.

Această porţiune de drum este
de aproximativ 30 km. Deşi este
drum naţional, nu este asfaltat. Nu s-
au putut aloca sume de la bugetul
local nici măcar pentru pietruire,
acest drum fiind în administraţia
Drumurilor Naţionale.

53. Anexa nr.3/24 – Ministerul
Transporturilor

Se propune suplimentarea
cheltuielilor de capital cu suma de
11,0 miliarde lei pentru a continua
finanţarea obiectivului “Grup săli
învăţământ cazare” din cadrul

Finanţarea acestuia se impune
având în vedere implicarea Centrului
de Perfecţionare a Personalului din
Marina Civilă Constanţa într-o
intensă activitate internaţională.
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Centrului de Perfecţionare a
Personalului din Marina Civilă
Constanţa, pe anul 2000.

Comisia pentru industrii şi
servicii a Camerei Deputaţilor.

 Autor: domnul deputat PNL
Puiu Haşoti.

54. Anexa nr.3/35 – Academia
Română

Capitolul 71.01 –CERCETARE
ŞTIINŢIFICĂ 194.091.019 mii lei

Anexa nr.3/35 se modifică după
cum urmează;

Capitolul 71.01 –CERCETARE
ŞTIINŢIFICĂ 224.091.019 mii lei.

Comisia pentru cultură, arte,
mijloace de informare în masă a
Camerei Deputaţilor.

Autor: domnul deputat Petre
Ţurlea.

Pentru alocarea sumei de 30,0
miliarde lei în vederea susţinerii
publicării lucrărilor ştiinţifice
elaborate sub patronajul institutelor
Academiei.

Sursa: la art.17 alin.(1) în textul
proiectului de Lege care se referă la
Cheltuieli pentru apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională, ce se
finanţează de la bugetul de stat pe
anul 2000 este prevăzută suma de
22.954,9 miliarde lei, care se va
diminua la 22.924,9 miliarde lei.

55. Anexa nr.4 – Lista impozitelor,
taxelor şi a celorlalte venituri pe anul
2000

Se propune modificarea
prevederilor de la alin.(1) pentru
bugetul de stat şi bugetele locale, în
sensul ca prevederea să aibă
următoarea formulare:

“Ordonanţa Guvernului
nr.70/1994 privind impozitul pe
profit aprobată şi modificată prin
Legea nr.73/1996 şi republicată în
anul 1997”.

Comisia pentru administraţie
publică şi organizarea teritoriului a
Senatului, Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea

Celelalte prevederi privind
Ordonanţele de urgenţă ale
Guvernului nr.217/1999 şi 11/1999
frânează stimularea investiţiilor şi a
dezvoltării economice.
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teritoriului şi echilibru ecologic a
Camerei Deputaţilor.

 Autor: domnul deputat Marin
Cristea – Grupul parlamentar PDSR.

56. Anexa nr.5 – Sume defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2000

Se propune modificarea anexei
nr.5 astfel:

Se majorează la “Total sume
defalcate din impozitul pe profit” cu
893,5 miliarde lei din care pentru
“Bugetul propriu al judeţului cu
223.375,0 miliarde lei şi pentru
bugetele locale ale comunelor,
oraşelor şi municipiilor cu 670,125
miliarde lei”.

Comisia pentru administraţie
publică şi organizarea teritoriului a
Senatului, Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic a
Camerei Deputaţilor.

 Autor: domnul deputat Marin
Cristea – Grupul parlamentar PDSR.

Majorarea se propune a se face
în acelaşi procent pe fiecare judeţ şi
pe cele două categorii de sume,
întrucât prevederile din proiect nu
acoperă nici 40% din structură.

57. Anexa nr.5 – Sume defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2000

Se propune modificarea anexei
nr.5 astfel:

Anexa nr.58 se modifică
corespunzător la Botoşani astfel:
58,9 miliarde lei – total judeţ, din
care 24,7 miliarde lei bugetul
propriu al Consiliului judeţean
Botoşani şi 34,2 miliarde lei pentru
consiliile locale.

Comisia pentru administraţie
publică şi organizarea teritoriului a
Senatului, Comisia pentru
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administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic a
Camerei Deputaţilor.

 Autor: doamna deputat Viorica
Afrăsinei – Grupul parlamentar
PDSR.

58. Anexa nr.5 – Sume defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2000

Se propune suplimentare
sumelor defalcate din impozitul pe
venit la poziţia nr.20 judeţul Gorj cu
suma de 23.000.000 mii lei, din care
6,2 miliarde lei pentru bugetul
propriu al judeţului şi 16,8 miliarde
lei pentru bugetele locale ale
comunelor, oraşelor şi municipiilor.

Sursă: redistribuire de la alte
judeţe cu sume mari (peste 60
miliarde lei).

Comisia pentru industrii şi
servicii a Camerei Deputaţilor.

 Autor: domnul deputat PDSR
Dumitru Popescu.

Suma suplimentară propusă
acoperă cheltuielile minime necesare
pentru:

- plata lucrărilor de reparaţii în
unităţile de învăţământ deja
efectuate şi facturile neachitate la
energie electrică şi termică de
consiliile locale;

- plăţile minime necesare la
Centrul pilot pentru copii infirmi de
la Bâlteni;

- continuarea lucrărilor la
aducţiunea de gaze pentru oraşul
Motru.

59. Anexa nr.6 - Sume defalcate din
impozitul pe venit pentru
subvenţionarea energiei termice
livrate populaţiei

Se propune modificarea anexei
nr.6 în sensul majorării sumelor
pentru subvenţionarea energiei
termice livrate populaţiei cu 715,5
miliarde lei.

Comisia pentru administraţie
publică şi organizarea teritoriului a
Senatului, Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic a
Camerei Deputaţilor.

 Autor: domnul deputat Marin
Cristea – Grupul parlamentar PDSR.

Majorarea va consta în dublarea
sumelor prevăzute în proiect pentru
fiecare judeţ în parte, întrucât
prevederile nu acoperă nici 40% din
strictul necesar.
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60. Anexa nr.6 - Sume defalcate din
impozitul pe venit pentru
subvenţionarea energiei termice
livrate populaţiei

Se propune modificarea în
sensul majorării sumelor pentru
subvenţionarea energiei termice
livrate populaţiei.

Comisia pentru administraţie
publică şi organizarea teritoriului a
Senatului, Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic a
Camerei Deputaţilor.

 Autori: Grupurile parlamentare
PDSR din Senat şi Camera
Deputaţilor.

Propunerile au fost respinse
deoarece nu au fost nominalizate
şi sursele de acoperire a
suplimentării solicitate.

61. Anexa nr.15 - Bugetul fondului
special al drumurilor publice

Se propune suplimentarea
veniturilor la cap.17.12, subcap.09 –
sume fixe anuale plătite pentru
utilizarea drumurilor publice de
proprietarii de automobile şi remorci
– de la 350,0 miliarde lei la 450,0
miliarde lei.

Comisia pentru industrii şi
servicii a Camerei Deputaţilor.

 Autori: Grupurile parlamentare
PDSR din Senat şi Camera
Deputaţilor.

Suma prevăzută în anul 1999 a
fost de 325,2 miliarde lei, iar taxele
s-au majorat în anul 2000 cu 40%.
Rezultă că prevedere a numai 350,0
miliarde lei este sub evaluare sau
incapacitate de colectare.

62. Cap. “Transporturi şi
comunicaţii”

Majorarea sumei prevăzute la
cap. “Transporturi şi comunicaţii”,
titlul “Cheltuieli materiale şi
servicii” cu 1,7 miliarde lei şi
diminuarea corespunzătoare a sumei
prevăzute la cap. “Cercetare
ştiinţifică”, titlul “Cheltuieli de
capital”.

Majorarea sumei prevăzute la

Prin majorarea propusă se va
asigura elaborarea celor mai
importante şi urgente studii şi
documente tehnice menţionate, iar
prin diminuarea corespunzătoare se
are în vedere decalarea procurării
unora din dotările planificate la cap.
“Cercetare” şi care nu prezintă
acelaşi grad de urgenţă.
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cap. “Transporturi şi comunicaţii”,
titlul “Investiţii ale instituţiilor
publice” cu 1,0 miliarde lei şi
diminuarea corespunzătoare a sumei
prevăzute la “Transporturi şi
comunicaţii”, titlul “Investiţii ale
regiilor autonome, societăţilor şi
companiilor naţionale şi societăţilor
comerciale cu capital majoritar de
stat”.

Suplimentarea sumei prevăzută
la cap. “Cheltuieli”, titlul “Cheltuieli
de personal” cu suma de 4,0 miliarde
lei şi la “Transferuri”, alineat 26
“PNAR” cu 2,0 miliarde lei.

Comisia pentru industrii şi
servicii a Camerei Deputaţilor.

 Autor: ANCI.

Prin majorările propuse se va
asigura îndeplinirea obiectivelor
instituţiei şi aplicarea PNAR în
cursul anului.
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