
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru politică           
economică, reformă şi privatizare 

 Bucureşti,  
Nr. XVIII/I/384/10.11.1999 

   
 

A  V  I  Z 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  

Guvernului nr. 140/1999  cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999. 
   
  In conformitate cu prevederile art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru politică economică, reformă şi 
privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi avizare cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/1999  cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999. 
  Potrivit prevederilor art. 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membri Comisiei au examinat proiectul de Lege în şedinţele din 
13 şi 20 octombrie,  03 şi 10 noiembrie 1999. 
  In urma dezbaterilor, membri Comisiei au avizat favorabil proiectul de Lege, cu următoarele amendamente: 
 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse şi respinse de Comisie 
Autor 

Motivaţie 
 

0 1 2 3 
1 Alineatul (20) – (1)  

      d) (ii) Din sumele încasate din vărsămintele 
din privatizare pentru constituirea Fondului la 
dispoziţia Guvernului se finanţează cheltuielile 
pentru susţinerea programelor tehnice de 
conservare sau de închidere a minelor în sumă de 
189,7 miliarde lei, plăţile efectuate în cadrul 
programului de redistribuire a forţei de muncă în 
sumă de 529,3 miliarde lei, cheltuielile pentru 

Alineatul (20) – (1)  
                d) (ii) Din sumele încasate din vărsămintele din 
privatizare pentru constituirea Fondului la dispoziţia 
Guvernului se finanţează cheltuielile pentru susţinerea 
programelor tehnice de conservare sau de închidere a 
minelor în sumă de 189,7 miliarde lei, plăţile efectuate în 
cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă în 
sumă de 529,3 miliarde lei, cheltuielile pentru susţinerea 
programelor de restructurare şi reformă aprobate de către 

  Alocarea acestei sume 
este necesară pentru 
aplicarea prevederilor 
Legii nr. 133/1999 pentru 
stimularea şi dezvoltarea 
intreprinderilor mici şi 
mijlocii. 
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susţinerea programelor de restructurare şi reformă 
aprobate de către Guvern în anii 1998 şi 1999 în 
sumă de 61,2 miliarde lei, cheltuielile pentru 
recapitalizarea Băncii de Export-Import a 
României S.A. (Eximbank) în sumă de 50,0 
miliarde lei şi cheltuielile pentru restructurarea 
sistemului bancar în sumă de 2.958,8 miliarde lei, 
inclusiv deobânzile aferente datoriei publice 
constituite ca urmare a restructurării sistemului 
bancar. 

Guvern în anii 1998 şi 1999 în sumă de 61,2 miliarde lei, 
cheltuielile pentru recapitalizarea Băncii de Export-Import 
a României S.A. (Eximbank) în sumă de 140,0 miliarde lei 
pentru sprijinirea şi dezvoltarea Intreprinderilor Mici 
şi Mijlocii din care: 110 miliarde lei pentru constituirea 
de fonduri de garantare şi cogarantare şi 30 miliarde lei 
pentru finanţarea programelor în curs de desfăşurare, 
şi cheltuielile pentru restructurarea sistemului bancar în 
sumă de 2.658,8, inclusiv deobânzile aferente datoriei 
publice constituite ca urmare a restructurării sistemului 
bancar. 
 
Autor: dep. Francisc Pecsi 
            dep. Gheorghe Marin 
            dep. Iuliu Vida 

 
 
 
 
PREŞEDINTE, 

               Iuliu Vida 
                SECRETAR, 
                 Leonard Cazan 
                    Experţi: 
                Elena Tudor 
                Ştefan Condeescu 

 
 

 
 
 


