
Parlamentul României
         CAMERA DEPUTAŢILOR                                                                  SENAT

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE
PUBLICĂ, AMENAJAREA PUBLICĂ ŞI ORGANIZAREA
TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU  TERITORIULUI

ECOLOGIC Nr.XXII/64 din 2 aprilie 2001
Nr.136/XVIII/6 din 2 aprilie 2001

A   V   I   Z

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2001

In urma examinării în şedinţele din 29 martie şi 2 aprilie 2001, a proiectului
Legii bugetului de stat pe anul 2001, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru administraţie
publică şi organizarea teritoriului a Senatului, au hotărât să-l avizeze favorabil, cu
amendamentele cuprinse în anexa nr.1.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

      PRESEDINTE,        PRESEDINTE,               

      IOAN OLTEAN    SEREŞ DENEŞ          
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ECOLOGIC Nr.XXII/64 din 2 aprilie 2001
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AMENDAMENTE ADMISE
la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2001

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
Text adoptat de Comisii

Motivare

1. Art.11. � (3) In limita cheltuielilor de personal
şi a numărului maxim de posturi ordonatorii principali
de credite vor aproba, până la data de 1 iulie 2001,
statele de funcţii, numai cu avizul Ministerului Muncii
şi Solidarităţii Sociale. Un exemplar din statele de
funcţii ale ordonatorilor principali de credite şi statele
de personal centralizate, pentru instituţiile din
subordinea acestora, se vor depune la Ministerul
Finanţelor până la data de 15 iulie 2001. Aceste
prevederi nu se aplică în cazul ordonatorilor principali
de credite la Camera Deputaţilor, Senat şi
Administraţia Prezidenţială.

Art.11. � (3) In limita cheltuielilor de personal şi
a numărului maxim de posturi ordonatorii principali de
credite vor aproba, până la data de 1 iulie 2001, statele
de funcţii, numai cu avizul Ministerului Muncii şi
Solidarităţii Sociale. Un exemplar din statele de funcţii
ale ordonatorilor principali de credite şi statele de
personal centralizate, pentru instituţiile din subordinea
acestora, se vor depune la Ministerul Finanţelor până la
data de 15 iulie 2001.

2. Art.13. � (1) Incepând din luna în care se
publică prezenta lege în Monitorul Oficial al
României, Partea I, valoarea de referinţă universală
care se utilizează în vederea determinării valorii de
referinţă sectorială şi, respectiv, a indemnizaţiilor şi a
salariilor de bază, după caz, pentru personalul salarizat
potrivit anexelor nr.II/I cap.I, II/2 şi III la Legea
nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de

Art.13. � (1) Incepând din luna în care se publică
prezenta lege în Monitorul Oficial al României, Partea I,
valoarea de referinţă universală care se utilizează în
vederea determinării valorii de referinţă sectorială şi,
respectiv, a indemnizaţiilor şi a salariilor de bază, după
caz, pentru personalul salarizat potrivit anexelor nr.II/I
cap.I, II/2 şi III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de
stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a
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bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru
persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, cu
modificările ulterioare este de 2.444.000 lei (iar
indicatorul de prioritate intersectorială prevăzut în
anexa nr.1, nr.crt.1, 2 şi 3 se stabileşte la 0,62).

indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de
demnitate publică, cu modificările ulterioare este de
2.444.000 lei.

3. Art.18. � (4) In bugetul Ministerului Educaţiei
şi Cercetării la cap.57.01 �Învăţământ�, titlul
�Cheltuieli de capital� sunt cuprinse şi fonduri pentru
achiziţionarea de mijloace auto pentru transportul
elevilor şi pentru dotarea cu calculatoare a instituţiilor
de învăţământ preuniversitar de stat. Bunurile astfel
achiziţionate vor fi transferate unităţilor beneficiare.

Art.18. � (4) In bugetul Ministerului Educaţiei şi
Cercetării este cuprinsă şi suma de � mii lei
repartizată pe judeţe potrivit prevederilor anexei
nr� şi destinată achiziţionării de mijloace auto pentru
transportul elevilor şi pentru dotarea cu calculatoare a
instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat.
Repartizarea sumei totale pe muncipii, oraşe şi
comune se face de consiliul judeţean, prin hotărâre,
cu consultarea primarilor, în funcţie de numărul
elevilor şi de distanţa pe care aceştia o au de parcurs
de la domiciliu la şcoală şi invers.

4. Art.30. � (1) Din impozitul pe venit încasat la
bugetul de stat se stabilesc sume defalcate pentru
echilibrarea bugetelor locale, reprezentând 4.000,0
miliarde lei, din care: 1.019,7 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, cu prioritate
acelor localităţi care înregistrează venituri insuficiente,
după consultarea primarilor şi cu asistenţa tehnică de
specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice.

Art.30. � (1) Din impozitul pe venit încasat la
bugetul de stat se stabilesc sume defalcate pentru
echilibrarea bugetelor locale, reprezentând 4.000,0
miliarde lei, din care: 1.019,7 miliarde lei se alocă
bugetelor proprii consiliilor judeţene, potrivit anexei
nr.5. Diferenţa alocată fiecărui judeţ se repartizează
pe comune, oraşe şi municipii prin hotărârea
consiliului judeţean după consultarea primarilor şi
cu asistenţa tehnică de specialitate a direcţiei
generale a finanţelor publice, în funcţie de
capacitatea financiară a fiecăruia raportate la
necesarul de cheltuieli.

5. Art.30. � (5) In anul 2001 se acordă transferuri
de la bugetul de stat către bugetele locale, pentru

Art.30. � (5) In anul 2001 se acordă transferuri
de la bugetul de stat către bugetele locale, pentru
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investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe în
sumă de 1.500,0 miliarde lei.

investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe în
sumă de 1.500,0 miliarde lei, repartizate pe programe
potrivit anexei nr�.

6. Art.30. � (9) Ministerul Administraţiei Publice,
Ministerul Dezvoltării şi Prognozei şi Ministerul
Finanţelor Publice vor elabora şi prezenta Guvernului,
până la 15 iunie 2001, un program special de măsuri şi
acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării economice şi
sociale a judeţelor Botoşani, Giurgiu, Tulcea, Alba,
Vaslui şi Călăraşi.

Art.30. � (9) Ministerul Administraţiei Publice,
Ministerul Dezvoltării şi Prognozei şi Ministerul
Finanţelor Publice vor elabora şi prezenta Guvernului,
până la 15 iunie 2001, un program special de măsuri şi
acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării economice şi
sociale a judeţelor Botoşani, Alba, Bistriţa-Năsăud,
Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Neamţ,
Sălaj, Tulcea,  Vaslui şi Vâlcea.

7. Art.34. � (3) La stabilirea concretă a numărului
de posturi din aparatul propriu, consiliile locale şi
consiliile judeţene vor lua în  considerare numărul
populaţiei din comunele, oraşele, municipiile şi
judeţele respective, suprafaţa şi numărul de localităţi
componente ale unităţilor administrativ-teritoriale.   

Art.34. � (3) La stabilirea concretă a numărului
de posturi din aparatul propriu, consiliile locale şi
consiliile judeţene vor lua în  considerare numărul
populaţiei din comunele, oraşele, municipiile şi judeţele
respective, suprafaţa şi numărul de localităţi
componente ale unităţilor administrativ-teritoriale,
precum şi de prevederile anexei 9a.

8. Art.34. � (4) Stabilirea numărului de posturi se
va face în condiţiile cheltuirii eficiente a fondurilor
publice şi încadrării cheltuielilor de personal în
veniturile proprii ale bugetelor locale ale unităţilor
administrativ-teritoriale.

Art.34. � (4) Stabilirea numărului de posturi se
va face în condiţiile cheltuirii eficiente a fondurilor
publice şi încadrării cheltuielilor de personal în
veniturile bugetelor locale ale unităţilor administrativ-
teritoriale.

9. Art.35. � Regiile autonome de interes local
care în anul 2001 se transformă, în condiţiile legii, în
societăţi comerciale vor plăti la bugetele locale impozit
pe profit şi vărsăminte prin profitul net aferent
perioadei în care au funcţionat ca regii autonome şi
impozit pe profit aferent perioadei din an în care
funcţionează ca societăţi comerciale. In anii următori
transformării în societăţi comerciale, impozitul pe
profit se plăteşte la bugetul de stat, în condiţiile

Art.35. � Regiile autonome de interes local care
în anul 2001 se transformă, în condiţiile legii, în
societăţi comerciale vor plăti la bugetele locale impozit
pe profit şi vărsăminte prin profitul net aferent perioadei
în care au funcţionat ca regii autonome şi impozit pe
profit aferent perioadei din an în care funcţionează ca
societăţi comerciale.
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prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.70/1994
privind impozitul pe profit, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.

10. Art.38. � Veniturile şi cheltuielile bugetului
Fondului special al drumurilor publice pe anul 2001,
constituit în baza prevederilor Legii nr.118/1996,
republicată, cu modificările ulterioare, sunt prevăzute
în anexa nr.12.

Art.38. � (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului
Fondului special al drumurilor publice pe anul 2001,
constituit în baza prevederilor Legii nr.118/1996,
republicată, cu modificările ulterioare, sunt prevăzute în
anexa nr.12.

(2) Repartizarea pe judeţe a cotei din Fondul
special al drumurilor destinată drumurilor judeţene
şi celor de interes local se face de către Ministerul
Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în
conformitate cu art.9 din Legea nr.118/1996,
republicată, după consultarea preşedinţilor de
consilii judeţene.

11. Art.41. � Guvernul poate aproba modificări în
structură şi între ordonatorii principali de credite, cu
încadrarea în nivelul total al intrărilor de credite
externe, cuprinse în anexele nr.1 şi 2, în funcţie de
derularea programelor de împrumut extern, aprobate
potrivit legii.

Art.41. � Guvernul poate aproba, prin hotărâre,
modificări în  structură şi între ordonatorii principali de
credite, cu încadrarea în nivelul total al intrărilor de
credite externe, cuprinse în anexele nr.1 şi 2, în funcţie
de derularea programelor de împrumut extern, aprobate
potrivit legii.

12. Art.53. � (1) Până la 15 decembrie 2001
contravaloarea în lei a garanţiilor reţinute în cotă de
10% din valoarea utilajelor livrate la Combinatul
minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut
de fier de la Krivoi-Rog-Ucraina se compensează cu
obligaţiile de plată datorate la bugetul de stat până la
31 decembrie 2000 şi neachitate până la data
compensării, de către societăţile comerciale furnizoare,
iar majorările de întârziere aferente acestor obligaţii se
scutesc de plată. Procedura de compensare se
realizează de organele fiscale teritoriale cu condiţia
încheierii în prealabil a unei convenţii între fiecare

Art.53. � (1) Până la 15 decembrie 2001
contravaloarea în lei a garanţiilor reţinute în cotă de
10% din valoarea utilajelor livrate la Combinatul
minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu
conţinut de fier de la Krivoi-Rog � Ucraina se
compensează cu obligaţiile de plată datorate la
Bugetul de stat, Bugetul Asigurărilor sociale, Casa
Naţională de Săntate şi Agenţia de Somaj până la
data de 31 decembrie 2001 şi neachitate, până la data
compensării, de către societăţile comerciale
furnizoare, iar majorările de întârziere aferente
acestor obligaţii se scutesc de plată. Procedura de
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societate comercială furnizoare şi Ministerul Industriei
şi Resurselor, prin care să se prevadă obligaţia expresă
a acestor societăţi de a aduce furnitura livrată, pe
cheltuiala proprie, într-o nouă garanţie care să expire
odată cu garanţia externă. Ministerul Industriei şi
Resurselor va confirma suma garanţiilor reţinute,
actualizate la cursul de schimb valutar comunicat de
Banca Naţională a României, în vigoare la data
compensării.

compensare se realizează de organele fiscale teritoriale
cu condiţia încheierii în prealabil a unei convenţii între
fiecare societate comercială furnizoare şi Ministerul
Industriei şi Resurselor, prin care să se prevadă obligaţia
expresă a acestor societăţi de a aduce furnitura livrată,
pe cheltuiala proprie, într-o nouă garanţie care să expire
odată cu garanţia externă. Ministerul Industriei şi
Resurselor va confirma suma garanţiilor reţinute,
actualizate la cursul de schimb valutar comunicat de
Banca Naţională a României, în vigoare la data
compensării.

13. Anexa nr.3/24���. La Anexa nr.3/24 la poziţia �Obiectivul de
investiţii: PROGRAM CONSTRUCŢII LOCUINŢE ŞI
SĂLI DE SPORT� să se adauge o listă anexă cuprinzând
distribuirea sumei de 700.000.000 mii lei, pentru a se
evita o distribuţie a cheltuielilor pe judeţe de o manieră
subiectivă, inclusiv prin factori de decizie politică.

14. Anexa nr.3/27���.. In  Anexa 3/27 să se introducă o Fişă nouă:
curpinzând investiţia: �Dezvoltare Scoala profesională
nr.15 fete şi băieţi Balş�, şi să se aloce suma de
3.500.000 mii lei.

Sursa: Fondul de rezervă al
Guvernului.

15. Anexa nr.3/29���.. Să se adauge Fişă pentru:
Spitalul municipal Urziceni � 5.000.000 mii lei
Spitalul municipal Feteşti     - 5.000.000 mii lei

Diminuarea cu 10.000.000
mii lei a sumei pentru sursa
de alimentare cu apă la
spitale.

16. Anexa nr.3/29 ���. Diminuarea sumei alocate Obiectivului de
investiţii: CENTRU DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ
FOCŞANI, CAP.58.01.SĂNĂTATE, cod
29.58.01.00.72, de la 4 la 2 miliarde lei.

Repartizarea sumelor
diminuate altor investiţii în
curs de derulare, de o
importanţă mult mai mare
pentru judeţul Vrancea.

17. Anexa nr.3/29 ���.. Introducerea pe lista de investiţii a Ministerului Pentru continuarea lucrărilor
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Sănătăţii şi Familiei a investiţiei în continuare
�CENTRUL DE SĂNĂTATE CU STAŢIONAR
DUMITREŞTI � VRANCEA� cu alocarea sumei de 2
miliarde lei.

şi pentru stoparea degradării
investiţiilor efectuate la
Centrul de sănătate, până în
prezent.

18. Anexa nr.3/29 ���� Diminuarea sumei alocate Obiectivului de
investiţii �CENTRUL DE RECOLTARE ŞI
CONSERVARE SÂNGE ŞI LABORATOR SIDA �
FOCŞANI� (cap.58.01.SĂNĂTATE, cod
29.58.01.00.73.) de la 3 miliarde la 1 miliard lei.

Repartizarea sumelor
diminuate altor investiţii în
curs de derulare de o
importanţă mult mai mare
pentru judeţul Vrancea.

19. Anexa nr.3/29 ���� Introducerea pe lista de investiţii a Ministerului
Sănătăţii şi Familiei a investiţiei în continuare �SPITAL
MATERNO-INFANTIL FOCŞANI�, cu 180 de
paturi, cu alocarea sumei de 2 miliarde lei.

Pentru continuarea lucrărilor
şi pentru stoparea degradării
investiţiilor efectuate la
Centrul de sănătate, până în
prezent.

20. Anexa nr.3/32���.. O fişă nouă pentru judeţul Galaţi cuprinzând
suplimentarea fondurilor alocate pentru Consiliul
Judeţean Galaţi la nivelul de 100 miliarde lei.

Din redistribuirea fondurilor
aferente celorlalte judeţe şi
din veniturile colectate pentru
fondurile speciale şi vărsate la
Bugetul de Stat conform
OUG nr.32/2001 cunoscând
faptul că judeţul Galaţi este
puternic industrializat şi cu
un mare număr de salariaţi,
veniturile colectate pentru
aceste fonduri sunt cu multe
peste cele solicitate.

21. Anexa nr.3/32 ���� Modificarea anexei 3/32 listei sinteză a
cheltuielilor de investiţii şi introducerea unei fişe noi  (în
anexă) cu obiectivul: �Consolidarea şi restaurarea
Palatului Administrativ� (Prefectura Consiliului
Judeţean Galaţi).

Sursa de finanţare:
redistribuirea fondurilor aflate
la dispoziţia Ministerului
Administraţiei Publice.
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22. Anexa nr.7
CRITERII

de repartizare pe unităţi administrativ-teritoriale a
sumelor defalcate din impozitul pe venit, pe anul 2001

Nr. Denumirea criteriului Procent
crt.       de repartizare
TOTAL 100
1. Suprafaţa teritorială   10
2. Numărul de persoane asistate în instituţii
    de asistenţă socială�)   15
3. Numărul de elevi din învăţământul
    preuniversitar     5
4. Capacitatea financiară**)   70

*) include copii din centrele de plasament şi persoanele
din instituţiile pentru protecţia specială a persoanelor
cu handicap
**) Se calculează potrivit următoarei formule:
����������������������

Anexa nr.7
CRITERII

de repartizare pe unităţi administrativ-teritoriale a
sumelor defalcate din impozitul pe venit, pe anul 2001

Nr. Denumirea criteriului Procent
crt.       de repartizare
TOTAL 100
1. Suprafaţa teritorială   10
2. Numărul de persoane asistate în instituţii
    de asistenţă socială�)   15
3. Numărul de elevi din învăţământul
    preuniversitar     5
4. Capacitatea financiară**)   �
5. Aeroporturi naţionale administrate
   de Consiliile judeţene   �

*) include copii din centrele de plasament şi persoanele
din instituţiile pentru protecţia specială a persoanelor cu
handicap
**) Se calculează potrivit următoarei formule:
����������������������

23. Anexa nr.9a
NUMĂR MAXIM DE POSTURI

pentru aparatul propriu al consiliilor locale şi consiilor
judeţene*)

I. �������..
II. Consilii judeţene

Anexa nr.9a
NUMĂR MAXIM DE POSTURI

pentru aparatul propriu al consiliilor locale şi consiilor
judeţene*)

I. �������..
II. Consilii judeţene
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Număr de locuitori Număr maxim de posturi
Până la 350.000   75
Intre 350.000 şi 500.000 100
Intre 500.001 � 650.000 125
Peste 650.000 150

Număr de locuitori Număr maxim de posturi
Până la 500.000 100
Intre 500.001 � 650.000 125
Peste 650.000 150

24. Anexa nr.12
Bugetul fondului special al drumurilor publice

pe anul 2001

capitolul 6812; art.73
Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi

companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu
capital majoritar de stat

Anexa nr.12
Bugetul fondului special al drumurilor publice

pe anul 2001

capitolul 6812; art.73
Investiţii ale regiilor autonome judeţene,

societăţilor şi companiilor judeţene şi societăţilor
comerciale de interes judeţean cu capital majoritar de
stat

      PRESEDINTE,        PRESEDINTE,

      IOAN OLTEAN    SEREŞ DENEŞ          


	AMENDAMENTE ADMISE
	Articolul
	CRITERII
	Bugetul fondului special al drumurilor publice

