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A V I Z 
 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2000 
 
 
  In urma examinării în şedinţele din 15,16 şi 21 martie 2000, a proiectului 
Legii bugetului de stat pe anul 2000 şi ale amendamentelor depuse, Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului a Senatului, au hotărât 
avizarea proiectului de lege cu amendamente cuprinse în anexele 1 şi 2. 
  Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
   
                  PRESEDINTE,        PRESEDINTE,               PREŞEDINTE, 
 
 
       ION CÎRSTOIU        SEREŞ DENEŞ          ION CĂRCIUMARU 
 
 
 



 
 

ANEXA 1  
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,                             COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                                                           ŞI ORGANIZAREA TERITORIULUI                   
     ECOLOGIC                             
                                                                       COMISIA PENTRU SĂNĂTATE, ECOLOGIE, 
                                        TINERET ŞI SPORT 

 
AMENDAMENTE  ADMISE  

la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2000. 
 

 
 
Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de Comisii 

Motivare 
(Argumente pentru susţinerea 

amendamentului) 
   

 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.   

  
 Art.26. (1)  Cheltuielile pentru dobânzile aferente 
datoriei publice se stabilesc în sumă de 44.146,0 miliarde lei, 
din care: …….. miliarde lei reprezintă dobânzi aferente 
datoriei publice interne, ……… 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, …….. 
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 …….. miliarde lei diferenţe de curs aferente 
datoriei publice interne. 
 

 
 Suma de 6150, 4 miliarde 
lei a fost diminuată cu 1.500 
miliarde lei, sumă  cu care se 
propune a fi majorată cea stabilită 
prin proiectul de lege pentru 
echilibrarea bugetelor locale.(anexa 
nr.5) 
   

   
 Art.31. (1) Din impozitul pe venit încasat la bugetul 
de stat se vor stabili sume defalcate pentru echilibrarea 
bugetelor locale, reprezentând 1787,0 miliarde lei , din 
care:446,8 miliarde lei se alocă bugetelor proprii ale judeţelor, 
potrivit anexei nr.5, iar diferenţa se repartizează pe comune, 

  
 Art.31. (1) Din impozitul pe venit încasat la bugetul 
de stat se vor stabili sume defalcate pentru echilibrarea 
bugetelor locale, reprezentând 3.287 miliarde lei , din 
care:…… miliarde lei se alocă bugetelor proprii ale judeţelor, 
potrivit anexei nr.5, iar diferenţa se repartizează pe comune, 

  
 Această majorare a sumei 
alocate pentru echilibrarea 
bugetelor locale este mai mult decât 
necesară pentru desfăşurarea 
activităţilor consiliilor locale în 
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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.     

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.       

condiţii apropiate de normalitate. 

 Anexa nr.5
SUME 

defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2000 

- mii lei – 
Nr.crt.    Judeţul   Total sume              din care, pentru: 
                               defalcate          ---------------------------------- 
                              din impozitul     bugetul       bugetele locale 
                                pe venit           propriu al    ale comunelor, 
                                                        judeţului        oraşelor şi 
                                                                              municipiilor 
TOTAL              1.787.000.000   446.750.000  1.340.250.000 
………………………………………………. 
……………………………………………….. 
 

Anexa nr.5
SUME 

defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2000 

- mii lei – 
Nr.crt.    Judeţul   Total sume              din care, pentru: 
                               defalcate          ---------------------------------- 
                              din impozitul     bugetul       bugetele locale 
                                pe venit           propriu al    ale comunelor, 
                                                        judeţului        oraşelor şi 
                                                                              municipiilor 
TOTAL              3.287.000.000   ……………..  …………… 
………………………………………………. 
……………………………………………….. 

 
 
 
 
 Propunerea de modificare 
a prevederilor din Anexa nr.5 
urmăreşte corelarea cu prevederile 
art.31  

 Anexa 3/21 
Ministerul Apelor Pădurilor şi Protecţiei Mediului 
Capitol 64.01 Mediu şi Ape 

Anexa 3/21 
Ministerul Apelor Pădurilor şi Protecţiei Mediului 
Capitol 64.01 Mediu şi Ape 
 Domnul deputat Vajda Francisc – Grupul 
parlamentar al UDMR - propune ca: 
 Din suma alocată din bugetul general al Programului 
de lucrări pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale 
1995-1999 să se nominalizeze  şi lucrările de apărare 
împotriva inundaţiilor în localitatea Tudor Vladimirescu  - 
judeţul Tulcea, alocându-se in acest scop suma de 3,5 miliarde 
lei .    

 
 
 Se menţionează faptul că 
datorită condiţiilor meteo deosebite 
în perioada 1.01.2000 şi 15. 03. 
2000 valoarea menţionată este 
acoperită prin lucrări deja executate 
şi nedecontate.  
Obiectivul cuprinde închiderea:  
1. dig nord – 4,4 km  
2. canal evacuare – 4,1 km. 
3. podeţe traversare-4 buc. 
4. staţie pompare desecare 1 buc. 

0,128 m3, diametru 500 
  Anexa 3/21 

 
Capitolul : 
 Bugetul Ministerului Apelor,  
Pădurilor şi Protecţiei Mediului 
Cod: 21640101010217 
 

  
 Domnul deputat Vajda Francisc – Grupul 
parlamentar al UDMR – propune :  
 Alocarea sumei de 7,8 miliarde lei pentru finalizarea 
lucrărilor de alimentare cu apă potabilă a localităţilor 
Gorgova, Partizani şi Caraorman.  

  
 Lucrările au început în 
anul 1996 şi sunt în următoarele 
stadii de execuţie:  
- localitatea Gorgova :    80% 
- localitatea Partizani:     85% 
- localitatea Caraorman : 52% 
Avându-se în vedere posibilităţile 
de poluare ale apelor Dunării cum  
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au şi  existat în ultimul timp, este 
imperios necesară finalizarea 
acestor lucrări pentru asigurarea 
apei potabile în aceste localităţi.  

 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 

 PREŞEDINTE,               PREŞEDINTE,                                            PREŞEDINTE, 
 
 

     deputat ION CÎRSTOIU                          senator   SERES DENEŞ                         senator  ION CÂRCIUMARU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactat- expert parlamentar: 
arh.Victor Cristea  
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ANEXA 2. 

 
 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2000. 

 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

 

Motivare 
(Argumente pentru susţinerea 

amendamentului) 
 
 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.  

 Domnul deputat Marin Cristea – Grupul 
parlamentar al PDSR - propune ca art.1 să se 
reformuleze după cum urmează: 
 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. 
 

 Cu o economie staţionară (+1,3%) nu 
poate fi vorba de dezvoltare economică şi socială. 
De altfel chiar în primul paragraf al 
“Raportului…..” exprimă tot ce se doreşte numai 
despre dezvoltare” nu.  
 Amendamentul a fost respins 
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 undeficit de 31.567,0 miliarde lei.   

  
 Domnul deputat Marin Cristea– Grupul 
parlamentar al PDSR -  propune ca art.2 (4).să se 
reformuleze după cum urmează: 
 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 32.196, 0 miliarde lei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se propune de fapt ca după 3 ani de 
prăbuşire economică programată, să se producă în 
România relansarea economică prin creşterea 
veniturilor şi cheltuielilor ( păstrănd deficitul de 3 
%) ca urmare a creşterii economice cu minim 3,5 
% a  PIB  faţă de anul 1999. 
 Între multe căi şi soluţii de creştere a PIB 
cu 3,5 % în loc de  
1,3 %, propunem  stimularea producţiei şi 
procesului investiţional prin anularea ONG 
nr.217/1999 cu care s-a blocat procesul 
investiţional (anulând stimularea investiţiilor din 
profit şi altele) şi prin anularea OUG. cu care s-a 
blocat aplicarea legii întrprinderilor mici şi 
mijlocii. 
 Amendamentul a fost respins întrucât 
situaţia existentă a economiei româneşti nu 
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permite o creştere reală la nivelul propunerii 
făcute. 

 
 
3. 

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

 Domnul deputat Marin Cristea – Grupul 
parlamentar al PDSR - propune ca art.7 să se 
reformuleze după cum urmează: 
 Art.7 – Veniturile bugetului de stat pe anul 2000 
sunt în sumă de 114.160, 6 miliarde lei şi se prezintă 
astfel:  
……………  

 
 Se modifică ca urmare a creşterii 
veniturilor şi ca o consecinţă se va modifica şi 
defalcarea  pe structuri de venituri.  
 Amendamentul a fost trespins întrucăt 
este o consecinţă a propunerii de la art.2 

 
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 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.  

 
 Domnul deputat Marin Cristea – Grupul 
parlamentar al PDSR - propune eliminarea art.8 

 
 Prevederile art.8 blochează reluarea şi 
stimularea procesului investiţional şi a procesului 
de dezvoltare economică ca prime soluţii practice 
de asigurare a PIB. 
 
 Propunerea a fost respinsă considerându-
se corespunzătoare formularea din proiectul de 
lege. 

 
5. 

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

 Domnul deputat Marin Cristea – Grupul 
parlamentar al PDSR -  propune:  
 - modificarea structurii economice a cheltuililor 
ca urmare a majorării acestora  pe total cu 2.888,0 
miliarde lei  
( dela 143.468,6 miliarde lei la 146.356,6 miliarde lei). 
 

   
  
 Propunerea a fost respinsă având aceeaşi 
motivare ca şi în cazul amendamentului de la 
art.2. 

 
 
6. 
 

 
  
 
 Art.12 – (3) In 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 ordinatorilor principali de credite şi 
statele de personal centralizate, pentru instituţiile din 
subordinea acestora, se vor depune la Ministerul 

 Domnul deputat Marin Cristea – Grupul 
parlamentar al PDSR -  propune reformularea art.12 (3) 
astfel: 
 (3) “ În limita cheltuielilor de 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, cu avizul 
Ministerului Muncii şi protecţiei Sociale. Un exemplar 
din statele de funcţii ale ordinatorilor principali de 
credite şi statele de personal centralizate, pentru 
instituţiile din subordinea acestora, se vor depune la

 
 Pentru corelare cu art.14 alin.1 lit.a)  şi 
pentru operativitate. 
 
 Amendamentul a fost respins 
considerându-se corespunzătoare formularea di 
proiectul de lege cele 20 de zile propuse pentru 
aprobarea statelor de funcţii. 
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Finanţelor până la data de 15 august 2000.  
 

instituţiile din subordinea acestora, se vor depune la 
Ministerul Finanţelor în termen de 15 zile după 
aprobare”.  
 
 

 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
9. 
 

 
  
 
 
 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 
satbilesc în sumă de 3.108, 4 miliarde lei, din 
care:109,7 miliarde lei reprezentând 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.  
   
 (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 Ministerul Apelor 
Pădurilor şi Protecţiei Mediului sunt prevăzute 
fonduri la titlul “Transferuri” pentru acţiuni de 
ecologizare. 
 

 
 Domnul deputat Marin Cristea – Grupul 
parlamentar al PDSR -  propune reformularea art. 20 
(1) , (2) şi (4)  după cum urmează: 
 (1) “Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare 
publică, locuinţe, mediu şi ape, ce se finanţează de la 
bugetul de stat pe anul 2000, se satbilesc în sumă de 
3.758,4 miliarde lei, din care:109,7 miliarde lei 
reprezentând 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 Ministerul Apelor Pădurilor şi 
Protecţiei Mediului este  prevăzută suma  de…………. 
la titlul “Transferuri” pentru acţiuni de ecologizare.  

 
  
 Se majorează suma totală cu 650 
miliarde lei ( dela 3.108,4 miliarde lei la 3.758,4  
miliarde lei ) şi cu aceeaşi valoare se majorează 
transferurile (dela 2.113,3 miliarde lei la 2.763,3 
miliarde lei ) pentru locuinţe (de la alin.1) şi 
respectiv ca 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.  
 
 
 Amendamentele au  fost respinse fiind o  
consecinţă a propunerii făcute pentru art.2 alin(4)  
 
 

 
 
 
 
10. 

  
 
 
 
 Art. 25.- Deficitul bugetar de stat se 
stabileşte în sumă de 31.567,0 miliarde lei. 
  

  
 Domnul deputat Marin Cristea – Grupul 
parlamentar al PDSR -  propune modificarea şi 
completarea astfel: 
 Art. 25.- Deficitul bugetar de stat se stabileşte în 
sumă de 32.196,0 miliarde lei. 
 (2) În limita sumei de 629 miliarde de lei din 
deficitul bugetar stsbilit la lin.(1), se vor finanţa 
lucrările de consolidare a clădirilor avariate de 
seisme, cu destinaţia de locuinţe  şi a celor de interes 

  
 Deficitul de 3% nu se modifică dar creşte 
în valoare absolută ca urmare a propunerii de 
creştere a PIB cu 3,5% cu cca. 629 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, 
învăţâmântului, protecţia socială şi justiţiei şi 
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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 stabili prin 
hotărâre de Guvern.     

consolidării versanţilor pentru  oprirea 
alunecărilor de teren periculoase.  
 
 Amendamentul a fost respins întrucât 
situaţia existentă a economiei româneşti nu 
permite o creştere reală la nivelul propunerii 
făcutede creştere a PIB cu 3,5% în acest an. 
 

 
 
11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. 
 
 
 

 
 
 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.       
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Domnul deputat Marin Cristea – Grupul 
parlamentar al PDSR -  propune modificarea art.31 
astfel: 
 Art.31. (1) – Din impozitul pe venit încasat la 
bugetul de stat se vor stabili sume defalcate pentru 
echilibrarea bugetelor locale, reprezentând 2680,5 
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.   
--------------------------------------------------------------------  
 Doamna deputat Viorica Afrăsinei – Grupul 
parlamentar al PDSR - propune modificarea textului 
alin.(1) al art.31 după cum urmează : 

(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. 

-------------------------------------------------------------------- 
 Domnul deputat Romeo Trifu  – independent 
– propune tot la alin.(1) al art.31  suplimentarea sumei 
de 1787,o miliarde lei cu 41 miliarde lei alocate în plus 
judeţului Sibiu, cu modificarea corespunzătoare a anexei 

  
  
 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 5 şi 6. 
 Volumul sumelor defalcate şi înscrise în 
anexele 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 
făcutede creştere a PIB cu 3,5% în acest an. 
------------------------------------------------------------- 
 
 Anexa 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 
neidentificându-se sursa de acoperire a 
suplimentării propuse.  
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------- 
 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. 
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14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 (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.   

nr.5. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------- 
 Domnul deputat Marin Cristea – Grupul 
parlamentar al PDSR- propune  modificarea alin.(2)  
după cum urmează:  
 (2) Sumele defalcate din impozitul pe venit 
pentru subvenţionarea energiei termice livrată populaţiei, 
în sumă de 1915,5 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. 
  Grupurile Parlamentare ale PDSR din 
Camera Deputaţilor şi Senat  propun: 
 Suplimentarea sumelor defalcate din impozitul 
pe venit pentru subvenţionarea energiei termice 
livrate populaţiei cu 1.300 miliarde lei.  
-------------------------------------------------------------------- 
 Domnul deputat Romeo Trifu – independent 

difi li ( ) l i

Deficitul bugetar este reprezentat de: 
- 8, 5 mld. lei pentru case de copii cu 1200 de 
asistaţi; 
acoperire: Anexa nr.19- Fond Naţional de 
Solidaritate 
- 7, 0 mld. lei pentru însoţitori persoane cu 

handicap; 
acoperire: Anexa 11 – Fond special persoane cu 
handicap 
- 10,0 mld.lei pentru cămine spital cu 1100 de 

asistaţi; 
acoperire: Anexa nr.9 – Fond Special Asigurări 
Sociale de Sănătate 
- 7,5 mld. lei pentru reparaţii învăţământ 

preuniversitar; 
acoperire: Anexa nr. 18 – Fond Special de 
Susţinere Învăţământ 
- 9,0 mld. lei pentru întreţinere aeroport(3 

mld.) şi finalizare reparaţii drumuri comunale 
(6 mld.) 

acoperire: Anexa nr.17 – Fond Special pentru 
Aviaţia Civilă şi Anexa nr. 15 – Fond Special 
pentru Drumuri Publice 
------------------------------------------------------------ 
 Actuala reglementare privind 
subvenţionarea energiei termice crează 
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.     
  
Amendamentul a fost respins neprecizându-se 
sursa de acoperire.   
------------------------------------------------------------ 
 Suma alocată este insuficientă.  
 Se propune acoperirea sumei solicitate 
din prevederile Anexei nr.13 – Fond Special 
pentru Dezvoltarea Sistemului Energetic. 
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16. 
 
 
 
 
 
 
 

– propune modificarea alin.(2) al art.31 prin  
suplimentarea sumei de 1200 miliarde cu 15 miliarde 
alocate judeţului Sibiu pentru subvenţia energiei termice. 
 
-------------------------------------------------------------------- 
 Grupurile Parlamentare ale PDSR din 
Camera Deputaţilor şi Senat propun un nou alin. la 
art. 8, astfel:   
 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.” 

Se modifică corespunzător şi anexa 6 la judeţul 
Sibiu.. 
------------------------------------------------------------ 
 Transportul local se face pentru interesul 
public, iar cheltuielile de exploatare mari duc la 
decapitalizarea agenţilor economici care nu pot 
să-şi recupereze cheltuielile prin preţul biletelor. 
 
 

 
17. 
 
 

  
  
 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. 30 alin.(1) din prezenta 
lege, vor restitui sumele respective la bugetul de stat  

  
 Doamna deputat Viorica Afrăsinei – Grupul 
parlamentar al PDSR- propune modificarea art.35 
alin.(2) astfel: 
 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 
 

 
 
 
 Amendamentul a fost respins 
considerându-se corespunzător textul prevăzut în 
proiectul de lege. 

 
 
18. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  
 
 Grupurile Parlamentare ale PDSR din 
Camera Deputaţilor şi Senat propun eliminarea 
acestui articol. 
 

 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. 

 
 
 
19. 

   
 Grupurile Parlamentare ale PDSR din 
Camera Deputaţilor şi Senat propun în Cap.VIII un 
art. nou după art.55, respectiv : 
 Art.56.- Instituţiile publice finanţate din 
fondurile publice, regiile autonome , societăţile şi 
companiile naţionale subvenţionate sunt obligate să facă 

 
 
 
 Text din Legea bugetului de stat pe anul 
1999. 
 Amendamentul a fost respins 
considerându-se nejustificată o astfel de 
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achiziţii publice din producţia românească, cu excepţia 
celor care nu se realizează în ţară. 

prevedere. 

 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
21 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 Art.63.- (1)  Până la transferarea unităţilor şi 
instituţiilor care îngrijesc copii, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de urgrnţă 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 
îngrijirea copiilor vor asigura cu prioritate fondurile 
necesare îngrijirii corespunzătoare a acestora.  

  
 Doamna deputat Viorica Afrăsinei  - Grupul 
parlamentar al PDSR – propune modificarea textului 
alin.(1) şi (2) astfel: 
 (1) Până la transferarea unităţilor şi instituţiilor 
care îngrijesc copii, potrivit prevederilor Ordonanţei de 
urgrnţă 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 
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. 

 
 
 
  Amendamentele privind alin.(1) şi (2) au 
fost respinse considerându-se suficiente 
reglementările prevăzute în proiectul de lege. 

 
22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 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 
trimestrul I, 400.000 salariaţi în trimstrul III şi 
500.000  în trimestrul IV. În anul 2000 nu se vor 
elibera tichete de masă salariaţilor din cadrul 
instituţiilor publice. 

  
 Grupurile Parlamentare ale PDSR din 
Camera Deputaţilor şi Senat propun eliminarea 
acestui alineat al art.64. 

 
 Prin prevederea de la alin.1 al art. 64 se 
încalcă Legea tichetelor de masă. 

 
23. 
 
 
 
 

  
 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 

  
 Grupurile Parlamentare ale PDSR din 
Camera Deputaţilor şi Senat propun reformularea 
alin.(1) şi (2) 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 

 
 
 
 Amendamentele sunt motivate de: 
1. Se are în vedere că anul financiar a expirat la  
31 decembrie 1999 şi nu la 30 noiembrie 1999. 
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24. 
 

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.   

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 reparaţii, se sting la nivelul sumelor 
datorate de către aceştia la bugetul de stat.  

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. 

 
25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. 

   
 Doamna deputat Viorica Afrăsinei – Grupul 
parlamentar al PDSR – propune reformularea alin.(1) şi 
(2) al art.65 după cum urmează:  
 (1) Obligaţiile de plată datorate şi neachitate 
până la intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pe 
anul2000 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, 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. 
-------------------------------------------------------------------- 
 Domnul deputat Vasile Dănilă – Grupul 
parlamentar al PNL propune modificarea art. 65 

 
 
 
Ambele amendamente au fost respinse ca fiind 
nejustificate  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------ 
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 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 de stat, în 
limitele maxime prevăzute în anexa nr.23. 
 

 
Amendamentul a fost respins ca fiind nejustificat. 

 
28. 

 
Anexa 1.  

  
 Domnul deputat Marin Cristea – Grupul 
parlamentar al PDSR -  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. 
 

 

 
29. 

 
Anexa 2 

  
 Domnul deputat Marin Cristea – Grupul 
parlamentar al PDSR -  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.  

 

 
30 

 
Anexa 4. 

  
 Domnul deputat Marin Cristea – Grupul 
parlamentar al PDSR -  propune: 
 Modificarea prevederilor de la A1. 1 pentru 
bugetul de stat şi bugetele locale, în sensul că prevederea 
să aibă următoarea formulare: 
“OG nr.70/1994 privind impozitul pe profit aprobată 
şi modificată prin Legenr. 73/1996 şi republicată în 
1997”. 

 
 Celelalte prevederi privind OUG 
217/1999 şi 11/1999 frânează stimularea 
investiţiilor şi a dezvoltării economice. 

 
31. 

 
Anexa 5. 

  Domnul deputat Marin Cristea – 
Grupul parlamentar al PDSR -  propune modificarea 
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 miliarde lei şi pentru 
bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor cu 
670,125 miliarde lei”.  

  
 
 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 . 
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 Doamna deputat Viorica Afrăsinei  - PDSR- 
propune: 
 Anexa 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. 
Domnul deputat Romeo Trifu- independent- propune 31  
suplimentarea sumei de 1787,o miliarde lei cu 41 
miliarde lei alocate în plus judeţului Sibiu. 

 
32. 
 
 
 
 
 
 
33. 

 
Anexa  6.  

  
 Domnul deputat Marin Cristea – Grupul 
parlamentar al PDSR - propune: 
 Se modifică în sensul majorării sumelor pentru 
subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei cu 
715,5 miliarde lei  
-------------------------------------------------------------------- 
 Grupurile parlamentare ale PDSR din Senat 
şi Camera Deputaţilor propun modificarea în sensul 
majorării sumelor  pentru subvenţionarea energiei 
termice livrate populaţiei cu 1300 miliarde lei.  

  
 Majorarea va consta în dublarea sumelor 
prevăzute în proiect pentru fiecare judeţ în parte, 
întrucăt prevederile nu acoperă nici 40% din 
strictul necesar.  
 
 
 Propunerile au fost respinse deoarece nu 
au fost nominalizate şi sursele de acoperire a 
suplimentărilor solicitate. 

 
 
 
34. 

 
 
 

Anexa 3/16 
Ministerul Sănătăţii 

  
Domnul deputat Radu Mânea – Grupul parlamentar 
al PNŢCD-CIVIC- ECOLOGIST propune : 

Anexa 3/16 
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv de investiţii:SPITAL MATERNO-INFANTIL 
FOCŞANI – JUDEŢUL VRANCEA 
Tip.A. Obiective de investiţii în continuare  
A. Date generale 
1. Date geografice       judeţ             Vrancea 
                                municipiu           Focşani 
     amplasament       municipiul  
       Focşani 
2. Număr şi data     Acord MF           H.G.R..Nr.861/ 
      10.08.1992 
B. Date din indicatorii Tehnico-Economici Aprobaţi 
1. Valoarea totală a obiectivului         5.402.000 mii lei 
 de investiţii în preţuri luna/anul 07/1992 
2. Capacităţi ( în unităţi fizice)               A.D.10.100. 
           Mp.180 paturi 
3. Durata de realizare aprobată                30 luni 
C. Date din documentele de deschidere a finanţării 
1. Valoarea devizului general            13.081.124 mii lei 

 
 
 
 
 
 Se justifică prin asigurarea continuităţii 
lucrărilor la obiectivul “ Spital Materno- Infantil 
Focşani ” şi pregătirea corespunzătoare a 
investiţiei pentru anul 2001. 
 
 Sursa de finanţare: 
 Suma de 500 milioane lei , propusă a se 
aloca de la bugetul de stat pentru finanţarea în 
anul 2000 a obiectivului de investiţii “Spital 
Materno-Infantil Focşani”, urmează să fie 
compensată prin diminuarea alocaţiei de la 
bugetul de stat prevăzută pentru investiţia Spital 
Boli Contagioase Focşani de la  2.500.000 mii lei  
la 2.000.000 mii lei , prevăzută la Capitolul 58.01 
sănătatea , cod. 16.58. 01. 00.74.  
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       la deschiderea finanţării şi  
       începerea execuţiei lucrărilor  
      (în preţuri luna/anul  11/1996) 
2.   Durata de realizare contractată            24 luni  
D. Date privind programarea investiţiei 
1.   Data începerii investiţiei                 11/1996lună/an 
2. Durata de timp cuprinsă între data      38 luni  

Începerii investiţiei şi data de 
31. 12. 1999 

3.   Data programată pentru P.I.F.             12/2003luna/an 
4.   Valoarea lucrărilor executate  
       şi decontate până la 31.12.1998        1052.167 mii lei 
5. Valoarea din program aprobat 
       potrivit legii, pe anul 1999                  100.000 mii lei 
6. Valoarea totală rămasă de  
       realizat la 31.12.1999                   77.150.129 .mii lei 
6.1. PROPUNERI  2000                     500.000 mii lei 
6.2. ESTIMĂRI       2001                   1.000.000 mii lei 
6.3. ESTIMĂRI       2002                  29.500.000 mii lei 
6.4. ESTIMĂRI       2003                  46.150.129 mii lei 
ESTIMĂRI       anii  ulteriori     -      mii lei 

 
 
 
 

 
35. 

 
Anexa .3/17 

 

  
 Doamna deputat Viorica Afrăsinei – Grupul 
parlamentar al PDSR – 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 nominalizre: 
- 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).    

 
 
 Sursele de venit ale judeţului Botoşani 
alocate şi estimate a se reliza 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). 
 
 
 
 Amendamentul a fost respins 
neprecizându-se sursele de acoperire a acestor 
solicitări.  

 
36. 

     
Anexa 3/20 

  
 Domnul deputat Marin Cristea – Grupul 
parlamentar al PDSR -  propune: 

Bugetul pe anul 2000 al MLPAT se modifică în 
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sensul majorării sumei de 647 miliarde lei prevăzută la 
“Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale 
pentru construcţii de locuinţe” cu suma de 650 miliarde 
lei din cei 2888 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.5000 – titlu/articol 39, alineat 19 suma va fi de 
1914,136 miliarde lei ) pentru construcţia de locuinţe 
sociale (şi prin consecinţă modificarea întregii anexe 
3/20 
 
 

 
37. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexa 3/21 

Capitolul 64.01. Mediu şi Ape. 
Cod: 21.64.01.03.00.01 
Formular 451 

  
 Grupurile Parlamentare ale PDSR din 
Camera Deputaţilor şi Senat  propun: 
1. Lucrări pentru înlăturarea efectelor calamităţilor 

naturale din 1995-1999. 
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 municipiuilui 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      
-------------------------------------------------------------------

 
 
  
 Fondurile alocate pentru obiective de 
investiţii sunt disproporţionate. Este necesară 
redistribuirea fondurilor către obiective de apărare 
împotriva inundaţiilor şi de alimentarea cu apă în 
localităţile din Delta Dunării, deficitare în 
aprovizionarea cu apă potabilă, precum şi a 
municipiului Bucureşti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amendamentul a fost respins întrucăt nu 
sunt precizate sursele de acoperire a solicitărilor 
prezentate. 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------ 
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38. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Domnul deputat Petru Şteolea – Grupul 
parlamentar al PUNR – propune tot pentru Anexa 3/21: 
 Suplimentarea volumului sumelor alocate la 
obiectivul de investiţii “Acumularea Mihăileni – 
CrişulAlb, judeţul Hunedoara” cu 41, 5 miliarde lei  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------- 
 Domnul senator Ion Cârciumaru – Grupul 
parlamentar al PRM propune tot la Anexa 3/21 
următoarele: 
Eliminarea obiectivelor : 
- Punerea în siguranţă şi mărirea gradului de circulaţie 

de drumuri forestier – 29 miliarde lei  
- Refaceri drunuri forestiere, torenţi, reconstrucţie 

ecologică – 205 miliarde lei  
TOTAL: 234 miliarde lei  
Redistribuirea sumelor la obiectivele de apărare 
împotriva inundaţiilor şi la alimentări cu apă în Delta 
Dunării. 

               Solicitarea este justifictă atăt de 
scrisoarea Comisiei de apărare împotriva 
dezastrelor - Hunedoara cât şi  de consecinţele 
ultimei viituri soldată cu numeroase pierderi 
materiale – cca 35 de gospodării inundate şi 350 
ha. teren agricol inundat – produsă în perioada 8-
15 martie 2000, în zona Criscior – Vaţa de Jos – 
judeţul Hunedoara  
Ca sursă de acoperire se propune o redistribuire  
în cadrul obiectivelor M.A.P.P.M. pe criteriul 
restului minim de kucrări de construcţii- montaj 
rămase de executat--  11,1 miliarde lei  
- reducerea cu 30,o miliarde lei a volumului de 
cheltuieli de capital la Anexa 3/12 Ministerul 
Finanţelor. 
------------------------------------------------------------ 
 
Este motivată această redistribuire, întrucât 
refacerea drumurilor şi punerea loe 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 cinform Legii nr. 
118/1996.  
 

 
40. 
 
 
 
 
 
 
41. 
 
 
 
 
 
 

Anexa 3/24   
 Grupurile Parlamentare ale PDSR din 
Camera Deputaţilor şi Senat propun: 
 Alte cheltuieli de investiţii pentru Administraţia 
Naţională a Drumurilor AND la nivel de 33,8 miliarde lei 
din Fondul special al drumurilor şi redistribuirea acestei 
sume către judeţe. 
-------------------------------------------------------------------- 
 Doamna deputat Viorica Afrăsinei – Grupul 
parlamentar al PDSR -  propune la Anexa 3/24 
următoarele la Ministerul Transporturilor :  
 Suplimentarea sumei prevăzute la poziţia 
“Cheltuieli de capital”- capitolul B “ Lucrări noi”, 
reprezentând nominalizarea unor obiective de investiţii 
propuse pe judeţe din care: 

 
- Nu este permisă prin Legea nr.118/1996 

alocarea de sume în acest scop; 
- Nu există această poziţie în 1999, nu se 

indică datele de aprobare ale investiţiei. 
 
 
------------------------------------------------------------ 
 Această porţiune de drum 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. 
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42. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- modernizare drum naţional Manoleasa – Rădăuţi – 
Prut cu suma de 20 miliarde lei . Există 
documentaţie depusă la Drumuri Naţionale- Aviz 
M.F. 

 ------------------------------------------------------------------- 
 Doamna deputat Viorica Afrăsinei – Grupul 
parlamentar al PDSR -  propune la Anexa 3/24 
următoarele la Ministerul Transporturilor : 
 Suplimentarea sumei prevăzute la poziţia 
“Cheltuieli de capital”- capitolulA “Lucrări în 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 miliarde lei. 
-------------------------------------------------------------------- 
 Doamna deputat Viorica Afrăsinei – Grupul 
parlamentar al PDSR -  propune la Anexa 3/24 
următoarele la Ministerul Transporturilor : 
 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 

miliarde lei ; 
- Cale ferată Hârlău – Flămânzi cu suma de 8 miliarde 

lei ;  
Obiectivele au fost începute în anul 1992 pentru care nu 
s-au alocat fonduri nici în anul pecedent.  

 
 
 
 
------------------------------------------------------------ 
 
 
 Sursele de venit ale judeţului Botoşani 
alocate şi estimate a se realiza la nivelul judeţului 
în anul 2000, nu asigură finasnţarea cheltuielilor 
minime necesare desfăşurării activităţilor 
instituţiilor, fapt care, totodată, va conduce la 
sistarea investiţiilor începute cu consecinţe 
negative.    
------------------------------------------------------------ 
 Obiectivele se află într-un sadiu 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 finasnţarea cheltuielilor 
minime necesare desfăşurării activităţilor 
instituţiilor, fapt care, totodată, va conduce la 
sistarea investiţiilor începute cu consecinţe 
negative.    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
             
        PREŞEDINTE,                                            PREŞEDINTE,                                        PREŞEDINTE, 
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                     deputat  ION CÎRSTOIU                             senator SEREŞ DENEŞ                       senator ION CÂRCIUMARU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactat- expert parlamentar. 
Arh. Victor Cristea 


