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                                  SINTEZA 
 
lucrărilor Comisiilor reunite de la Camera Deputaţilor şi Senat, din 
zilele  de marţi,  21 martie  şi miercuri, 22 martie 2000 
 
În ziua de 21 martie 2000, şi-au desfăşurat lucrările Comisiile 

reunite de învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport de la Camera Deputaţilor şi 
de sănătate, ecologie şi sport de la Senat, luând în dezbatere proiectul 
Legii Bugetului de Stat pe anul 2000 – Secţiunea tineret şi sport. 

La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi reprezentanţi ai 
Ministerului Tineretului şi Sportului şi Ministerului Finanţelor. 
Comisiile reunite au hotărât, cu majoritate de voturi, să avizeze 

favorabil proiectul Legii Bugetului de Stat pe anul 2000 la Secţiunea 
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: 
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. 
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 În consecinţă, anexa 3/19, capitolul 5901, titlul 34, subvenţii se 
modifică la valoarea de 468.499.000 mii lei. 

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. 

În urma dezbaterilor, Comisiile reunite au votat propunerile 
menţionate, care au fost adoptate cu următoarele voturi: 
a) propunerea Ministerului Tineretului şi Sportului  - de modificare a  
structurii economice a cheltuielilor Ministerului Tineretului şi Sportului 
pe anul 2000, în cadrul capitolului bugetar 5901 “Cultura, religie şi 
acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret”, respectiv suplimentarea 
cu 5 mld. lei a titlului 02 – Cheltuieli de personal, suplimentarea cu 5 
mld. lei a titlului 20 – Cheltuieli materiale şi servicii şi reducerea în 
consecinţă cu 10 mld. lei a sumei alocate la titlul 34  - Subvenţii - a fost 
aprobată cu 25 de voturi pentru şi 2 abţineri; 
b) propunerea dl. deputat Nicolae Vasilescu – de suplimentare a sumei 
alocate Ministerului Tineretului şi Sportului la capitolul 5901, titlul 40, 
alineatul 45 – Programe pentru tineret cu 10 mld. lei, pe seama capitolului 
5901, titlul 35, alineat 01 – Alocatii de la buget pentru instituţiile publice, 
de la acelaşi minister - a  fost adoptată cu  26 de voturi. 
 Comisiile reunite au dezbătut amendamentul domnului  deputat  
Anghel Stanciu, preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret 
şi sport, de suplimentare a bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului  
cu suma de 2 miliarde lei la capitolul 5901, titlu 40, alineat 45 – 
Programe pentru tineret, propunând ca sursă de finanţare  bugetul 
Ministerului Transporturilor, respectiv capitolul 5901, titlul 20 - 
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Activitatea sportivă – “Extindere tribună şi teren de fotbal-Club Sportiv 
Rapid Bucureşti”. 
 Motivarea acestui amendament a constat în 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. 
 Supusă la vot, propunerea de transferare a celor 2 mld. lei de la 
Ministerul Transporturilor la bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului 
la capitolul 5901, titlul 40, alineat 45 – Programe pentru tineret, a primit 9 
voturi pentru, 2 abţineri şi 14 voturi împotrivă, fiind astfel respinsă. 
 Comisiile reunite au hotărât, cu unanimitate de voturi, să acorde 
aviz favorabil, cu amendamentele menţionate în aviz, proiectului Legii 
Bugetului de Stat pe anul 2000 – Secţiunea Ministerul Tineretului şi 
Sportului. 
 Amendamentele respinse de Comisie sunt cuprinse în anexă la 
avizul înaintat Comisiilor reunite de buget, finanţe şi bănci. 
 
 În ziua de miercuri, 22 martie 2000, a continuat dezbaterea 
proiectului Legii Bugetului de Stat pe anul 2000 cu Secţiunea cercetarea 
ştiinţifică, respectiv Agenţia Naţională pentru Ştiinţă, Tehnologie şi 
Inovare şi Academia Română. La dezbateri au fost prezenţi preşedintele 
Academiei Române, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţă, 
Tehnologie şi Inovare şi reprezentanţii Ministerului Finenţelor. 

Cele două Comisii de învăţământ  şi cercetare ştiinţifică de la 
Cameră şi Senat, reunite în şedinţă comună, constată pe baza 
documentaţiei şi a graficelor întocmite de Comisia pentru învăţământ şi 
ştiinţă de la Camera Deputaţilor că bugetul alocat cercetării este într-o 
curbă descendentă, ceea ce afectează potenţialul economic şi social, lipsit 
de o strategie a cercetării ştiinţifice. Semnale de alarmă au venit atât de la 
deputaţii care reprezintă Puterea, cât şi de la cei din Opoziţie. Se cere cu 
insistenţă ca Guvernul să revadă cu atenţie politica din domeniul 
cercetării ştiinţifice şi să o stimuleze prin fonduri adecvate pentru ca 
România să poată face faţă cu succes angajamentelor de integrare în 
Uniunea Europeană. 

Bugetul cercetării ştiinţifice a fost comentat şi vis-à-vis  de 
nerespectarea legilor care reglementează modalităţile de subvenţionare a 
cercetării ştiinţifice. Astfel, se constată că în elaborarea bugetului nu sunt 
respectate prevederile Legii nr.95/1998 de aprobare a Ordonanţei 
nr.8/1997, care prevede că resursele bugetare alocate prin Bugetul de Stat 
la Cap.”Cercetare ştiinţifică” trebuie să ţină seama de tendinţele mondiale 
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în domeniu şi să nu fie mai mici de o cincime faţă de resursele bugetare 
alocate la Cap.”Învăţământ”  

În urma dezbaterilor cele două Comisii au adoptat următoarele 
suplimentări în Bugetul Academiei Române şi Agenţiei Naţionale pentru 
Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare:  

Art.22 alin.2 va avea următorul cuprins: 
“Cheltuielile pentru alte acţiuni, pe capitole de cheltuieli, sunt în 

sumă de 1633,8 mld.lei pentru cercetare ştiinţifică şi 781,0 mld.lei pentru 
alte acţiuni”. 

Propunerea de majorare a bugetului destinat cercetării ştiinţifice 
este de 309 miliarde lei, reprezentând 39 miliarde lei pentru Academia  

Română (anexa 3/35) şi 270 miliarde lei pentru Agenţia Naţională 
pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare (anexa 3/57). 

 
Anexa 3/35 – Academia Română, va avea următoarele modificări: 

 
Capitol 7101, titlu 02 Cheltuieli de personal    + 25 mld.lei 
           20 Cheltuieli materiale şi servicii +  5 mld. lei 
            7100, titlu 38 Transferuri    + 5 mld. lei 
   5001         70  Cheltuieli de capital   + 2 mld. lei 
   5901         20  Cheltuieli materiale şi servicii + 2 mld. lei 
 
 Sursa de acoperire: 
- Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia  
Guvernului (art. 23, lit. a)     39 mld .lei 
 
 Suma suplimentară de 39 mld. lei este necesară pentru majorarea 
salariilor, granturi ale Academiei Române, cheltuieli curente, dotări, 
realizarea publicaţiilor şi pentru activitatea de schimb internaţional a 
publicaţiilor. 
 

Anexa 3/57  - Agenţia Naţională pentru Ştiinţă, Tehnologie şi 
Inovare, va avea următoarele modificări: 
 
Capitol 7101, titlu 30 Alte cheltuieli    + 200 mld. lei 
   40 16 Fondul de cercetare –  

dezvoltare    + 50 mld. lei 
40 59 Transferuri pentru cercetare –  
dezvoltare (granturi)  + 20 mld. lei 
 

 Sursa de acoperire: 
a) Ministerul Finanţelor, anexa 3/12, Cap. 5001, titlul 40, alineat 29 – 

Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare 
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derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit 
dispoziţiilor legale       50 mld. lei 

b) Ministerul Justiţiei, anexa 3/15, Capitolul 5001, titlul 02 – Cheltuieli 
de personal     43 mld. lei 

c) Minsterul Justiţiei, Capitolul 5400, titlul 34 – Alocaţii de la buget 
pentru instituţii publice     87 mld. lei 

d) Ministerul Industriilor şi Comerţului, anexa 3/22, Capitoul 6601, titlul 
34 – Subvenţii      90 mld. lei 

 Suma solicitată este necesară pentru Programul Naţional de 
cercetare – dezvoltare “Orizont 2000”, pentru proiectele angajate în 1999 
în cadrul Planului Naţional de cercetare – dezvoltare şi inovare, cât şi 
pentru finanţarea temelor contractate în anul 1999. 

În cadrul Anexei 3/57 (A.N.ŞT.I.) se solicită următoarele mişcări 
între subcapitole: 

CAPI 
TOL 

SUB 
CAPI 
TOL 

Denumire 
indicatori 

Proiect Buget Modificări 
solicitate 

Propuneri 
Buget 

modificat 
7101 01 Administraţia 

centrală 
36.209.956 + 4.500.000 40.709.055 

 02 Cercetare 
fundamentală 

51.985.408 - 16.914.408 35.071.000 

 03 Cercetare 
aplicativă şi 
experimentală 

676.376.836 + 4.246.157 680.572.993 

 50 Alte instituţii şi 
acţiuni pentru 
activitatea 
ştiinţifică 

74.209.158 + 8.168.251 82.377.409 

  TOTAL 838.731.357 0 838.731.357 
 
 Mişcările între subcapitole sunt consecinţa orientării fondurilor 
pentru finanţarea Planului Naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare şi 
diminuarea corespunzătoare a sumelor ce se vor aloca Programului 
“ORIZONT 2000”. 
 Avizul celor două Comisii, cu amendamentele acceptate, precum şi 
cu cele respinse, a fost înaintat Comisiilor reunite de buget, finanţe şi 
bănci. 
 Menţionăm că toţi deputaţii şi senatorii, membri ai celor două 
Comisii, au fost prezenţi la şedinţă.    
   
      PREŞEDINTE    
   Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 


