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Către 
 COMISIA PENTRU BUGET, FINANŢE ŞI BĂNCI 
         CAMERA DEPUTAŢILOR 
                      SENAT 
 
    AVIZ 
       asupra proiectului Legii Bugetului de Stat pe anul 2000 

 
Prin adresele nr.104/8 martie 2000 şi nr.L-99/9 martie 2000 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor, 
respectiv, Comisia pentru sănătate, ecologie şi sport a Senatului, au fost 
sesizate de către cele două Birouri Permanente pentru a dezbate şi aviza 
proiectul Legii Bugetului de Stat pe anul 2000. 

La analiza proiectului de lege au participat reprezentanţi ai  
Ministerului Finanţelor, respectiv dna. Maria Buzdugan  - Director 
adjunct - şi dl. Alexandru Mihăilescu  - Şef serviciu – şi reprezentanţi ai 
Ministerului Tineretului şi Sportului, respectiv dl. Ioan Dobrescu   - 
Secretar de Stat, însoţit de experţi. 

Cele două Comisii reunite în şedinţă de lucru, în ziua de 21 martie 
2000, au hotărât să avizeze favorabil proiectul Legii Bugetului de Stat pe 
anul 2000 la Capitolul Ministerul Tineretului şi Sportului (inclusiv 
anexele privind Ministerul Tineretului şi Sportului), cu următoarele 
amendamente: 

 
În anexa 3/19 cap. 5901  – Cultură, religie şi acţiuni privind 

activitatea sportivă şi de tineret – se propun următoarele modificări, în 
ceea ce priveşte structura cheltuielilor Ministerului Tineretului şi 
Sportului: 
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Capitol 5901, titlu   02 Cheltuieli de personal   +  5 mld. 
    20 Cheltuieli materiale şi servicii  +  5 mld. 
    34 Subvenţii     - 10 mld. 
    35 01 Subvenţii - Alocaţii de la buget  

pentru instituţii publice   - 10 mld. 
   40 45 Programe pentru tineret   + 10 mld. 

  
 În consecinţă, anexa 3/19, capitolul 5901, titlul 34, subvenţii se 
modifică la valoarea de 468.499.000 mii lei. 
 

Motivare:  
Redistribuirile din interiorul bugetului Ministerului Tineretului şi 

Sportului se justifică astfel: 
- la cheltuielile de personal – pentru acoperirea necesarului de 

salarizare solicitat de Ministerul Tineretului şi Sportului pentru cele 486 
posturi finanţate de la bugetul de stat din cadrul ministerului, în condiţiile 
generate de aplicarea noii Legi a educaţiei fizice şi sportului, care prevede 
atribuţii suplimentare în răspunderea personalului din subordinea 
Ministerului Tineretului şi Sportului, cum sunt cele rezultate din  
înfiinţarea Registrului Sportiv; 

- la cheltuielile materiale şi servicii, ponderea acestor cheltuieli în 
cadrul alocaţiilor de la bugetul de stat acordate Ministerului Tineretului şi 
Sportului a scăzut constant în ultimii ani, fapt evidenţiat prin valorile 
absolute ale acestor cheltuieli, astfel: de la 7,024 mld. în 1998, la 5,957 
mld. propunerea din 2000; 

 - la programe pentru tineret, procentual, aceste cheltuieli, raportate 
la sumele alocate de la bugetul de stat Ministerului Tineretului şi 
Sportului, au scăzut constant în ultimii ani, ajungând la o cotă alarmantă, 
în raport cu ceea ce ar trebui să constituie  preocuparea de bază a 
Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul tineretului. 

 
   

NOTĂ: În conformitate cu art.63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, amendamentele respinse trebuie evidenţiate în 
raportul comun al Comisiilor sesizate în fond.       
 
                                
 

     PREŞEDINTE          PREŞEDINTE 
 
   Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu           Dr. Ion Cârciumaru 
 
 
Anexă: Amendamente respinse 
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                         ANEXA 
 

            AMENDAMENTE RESPINSE 
 
Arti- 
Col 

Amendamentul propus Autorul Motivare 

Anexa
3/19 

Bugetul Ministerului 
Tineretului şi Sportului să 
fie suplimentat cu suma de 
2 miliarde lei la Capitolul 
5901, titlu 40, alineat 45 – 
Programe pentru tineret. 
 
Surse de finanţare 
propuse: 
1. Ministerul 
Transporturilor   
5901/20 2,0 mld. 
Activitatea sportivă – 
“Extindere tribună şi teren 
de fotbal-Club Sportiv 
Rapid Bucureşti”. 

Anghel 
Stanciu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumele insuficiente 
alocate pentru 
programele pentru 
tineret, aspect care 
ar trebui să 
constituie o 
prioritate în cadrul  
Ministerului 
Tineretului şi 
Sportului, precum 
şi faptul că la 
investiţia de la 
Ministerul 
Transporturilor, 
tribuna şi terenul de 
fotbal au fost 
extinse, deci 
obiectivul de 
investiţie pare a fi  
atins. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


