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AVIZ  SUPLIMENTAR 

asupra proiectului de Lege privind bugetul de stat pe anul 2000 

 

 
  În cadrul şedinţelor Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 

21.03.2000 şi 22.03.2000, s-au dezbătut şi alte amendamente asupra bugetului de 

stat pe anul 2000, depuse la secretariatul comisiei după data de 18.03.2000. 

  Unele dintre amendamente au fost avizate favorabil de comisie şi se 

regăsesc în anexa 1 iar altele au fost respinse de comisie şi se regăsesc în anexa 2. 

  Conform art.74 alin.(1) din Constituţia României proiectul de lege are 

un caracter de lege organică. 

   

 
 
 
 

p.PREŞEDINTE, 
 

Istvan Antal 
 

 
 
 
 
Expert, 
Viorela Gondoş 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
         
                                                    Anexa 1 

 
A M E N D A M E N T E     A D M I S E 

asupra proiectului de Lege privind bugetul de stat pe anul 2000 
 

Nr. 
crt. 

Articol text 
iniţial 

Amendament propus  
Autorul 

Motivaţie 

0 1 2 3 
1. Art.31 alin.3 Completarea textului de la art.31 alin.3 cu următoarele: "care poate 

fi adoptată potrivit condiţiilor locale prin hotărâri ale consiliilor 
judeţene". 

Dep.Antal Istvan - UDMR 
 

În vederea adaptării 
repartizării sumelor prevăzute 
la condiţiile specifice ale 
consiliilor locale. 

2. Anexa 15 Completare cu alineate noi la Nota: 
Stabilirea coeficientului K de defalcare pe judeţe a Fondului 

special pentru drumuri se realizează astfel: 
K = K1 x K2,                       unde: 
K1 = l x mza/L x MZA 
K2 = coeficient stabilit 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; 

Eliminarea oricărui 
subiectivism în ce priveşte 
defalcarea. 

Informarea judeţului de la 
începutul anului asupra 
fondurilor programate. 

Repartizarea uniformă către 
judeţe, funcţie de cota de 
încasări a veniturilor realizate la 
Fondul special. 
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0 1 2 3 
2.  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. 

Dep.Istvan Antal - UDMR 
Dep.Ioan Bivolaru - PDSR 
Dep.Ion Enescu - PNT-CD 

 

 

 
 

 
 
 

p. PREŞEDINTE, 
 

Istvan Antal 
 
 
 
 

Expert, 
Viorela Gondoş 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
               

                                             Anexa 2 
A M E N D A M E N T E     R E S P I N S E 

asupra proiectului de Lege privind bugetul de stat pe anul 2000 
 

Nr. 
crt. 

Articol 
text iniţial 

Amendament propus  
Autorul 

Motivaţie 

0 1 2 3 
1. Anexa 5 La anexa 5 poz.21 jud. Harghita suma de 33,832 se 

va modifica la 65,276 mld. lei din care 8.458.000 
bugetul propriu al judeţului şi 57.818 pentru bugetele 
locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor. 

Dep. Istvan Antal - UDMR 
 

În vederea echilibrării bugetelor locale şi 
suplinirii diferenţelor de încasări apărute în 
urma aplicării impozitării globale în anul 2000 
conform anexei.  

2.  Introducere în lista obiectivelor de invesiţii a 
obiectivului "Construcţie DN Câmpu lui Neag - Băile 
Herculane" obiectiv nou - 300,0 mld.lei. 

Dep.Petre Şteolea - PUNR 
 

Sursa: a) redistribuire în cadrul obiectivelor 
Ministerului Transporturilor; 

b) Fondul special pentru drumuri. 
Dezvoltarea infrastructurilor de căi de 

comunicaţie în zone montane - Valea Jiului - 
Valea Cernei pentru judeţele Hunedoara şi 
Caraş Severin şi zona de sud-est a ţării. 

Decizia Guvernului României din ianuarie 
1999 privind crearea unui obiectiv viabil de 
acoperire a forţei de muncă disponibilizată din 
mineritul Văii Jiului - pentru circa 1000 de 
persoane. 
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0 1 2 3 
3. Anexa 3/21 "Cheltuieli de capital" - 

suplimentarea volumului cuantumului 
sumelor alocate la obiectivul de investiţii 
"Amenajarea hidroenergetică a râului Strei 
pe sectorul Subcetate - Smeria" (Cap.66.01 - 
Industrie; cod 226601.1.3.1.16) cu 135,0 
mld. - Fond special pentru dezvoltarea 
sistemului energetic. 

Dep.Petru Şteolea 
 

Sursa: Redistribuire în cadrul listei obiectivelor de 
investiţii finanţate din Fondul special pe criteriul "lucrări 
aflate în stadiu fizic avansat de finalizare şi punerea în 
funcţiune" = 45,0 mld.lei. 

Surse provenite din procesul de privatizare obţinute de 
Guvernul României prin FPS = 90,0 mld.lei. 

Aspectele de natură a eficienţei tehnice şi economice 
sunt prezentate sintetic în NOTA anexată. 

Prin alocarea sumelor de finanţare la valoarea 
solicitată se vor asigura circa 900 noi locuri de muncă în 
anul 2000, spre a se ocupa forţa de muncă disponibilizată 
din unităţi economice din siderurgie, metalurgie şi minerit 
din zonă, respectiv: S.C. Sidernat S.A. Călan, S.C. 
Siderurgica S.A. Hunedoara, exploatările miniere din 
Munţii Poiana Ruscăi aparţinând S.C. Minvest Deva, Mina 
Hunedoara şi Mina Băiţa - Haţeg, circa 12.000 salariaţi 
disponibilizaţi în perioada 1997 - 2000. 

 
 
 

p.PREŞEDINTE, 
 

Istvan Antal 
 
 

Expert, 
Viorela Gondoş 


