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Parlamentul  României

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

Bucureşti, 19 aprilie 2000
   Nr. 161

Prezentul raport completează
raportul înaintat cu nr. 161 şi
XVIII/2/141/7.04.2000

Comisia pentru buget,
 finanţe şi bănci

Bucureşti, 19 aprilie 2000
     Nr. 141

RAPORT  SUPLIMENTAR COMUN

Cu adresa nr. 141 din 8.03.2000, Birourile Permanente au sesizat, pentru
examinare şi avizare în fond, Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale
Parlamentului cu  proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2000.

În cadrul dezbaterilor, în Plenul celor două camere ale Parlamentului a
raportului comun asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2000, s-a hotărât
retrimiterea la comisiile de specialitate avizate în fond, a unor amendamente, pentru
reexaminare, în vederea întocmirii unui raport comun suplimentar,  care să reflecte
punctul lor de vedere.

In urma reexaminării, în şedinţa comună din data de 19 aprilie 2000, s-a
hotărât întocmirea unui raport suplimentar cu amendamentele prezentate în
ANEXĂ.

Prezentul proiect de Lege face parte din categoria legilor ordinare.

Andreiu Oprea

PREŞEDINTE

Dan Constantinescu

PREŞEDINTE

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2000



ANEXA

AMENDAMENTE ADMISE
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2000

Nr.
crt. Text iniţial

Amendamentul supus dezbaterii
Plenului Camerei Deputaţilor şi
Senatului şi retrimis comisiilor

Amendament propus de Comisie Motivaţia

1. Art. 8 alin. (3) nou Se propune introducerea la art. 8 a
unui alineat nou, alin. (3) cu
următorul cuprins:
"Art.8.-(3) De la data publicării în
Monitorul Oficial al României a
prezentei legi, pentru anul 2000, se
aplică prevederile art.22 şi 25 din
Legea nr.133/1999 privind
stimularea întreprinzătorilor
privaţi pentru înfiinţarea şi
dezvoltarea întreprinderilor mici şi
mijlocii, art.13, lit.a) şi b) din
Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.92/1997 privind
stimularea investiţiilor directe,
aprobată şi modificată prin Legea
nr.241/1998 şi modificată prin
Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.127/1999".
Autor: domnul deputat Petre Naidin
           domnul deputat Cezar Corâci
           domnul deputat Matiş Eugen

De la data publicării în Monitorul Oficial
al României a prezentei legi se elimină din
articolul 37 al Ordonanţei de urgenţă nr.
17/2000 sintagma "articolul 22 şi 25 din
Legea nr. 133/1999 şi articolul 13 litera
a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 92/1997 privind
stimularea investiţiilor directe, aprobată
şi modificată prin Legea nr. 241/1998 şi
modificată prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 127/1999"
Sursa: venituri din privatizare şi
valorificare active bancare peste nivelul de
10.000 mld lei prevăzut la art. 26 alin (7)
nou şi suplimentar sumei de 100 mld lei
destinat A.N.S.T.I.

Autor: domnul deputat Cezar Corâci

În scopul sprijinirii activităţii
întreprinderilor mici şi mijlocii
se reintroduc facilităţile
suspendate prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.
17/2000 privind taxa pe valoarea
adăugată

2. Art.23 lit.c)
"c) Fondul la dispoziţia Guvernului
României pentru relaţiile cu
Republica Moldova, în sumă de 25,0

Se propune completarea Art.23 lit.c),
în final, cu un asterisc, cu următorul
cuprins:
"… pentru acţiuni de integrare

Se propune următoarea reformulare:
"Fondul la dispoziţia Guvernului
României pentru relaţiile cu Republica
Moldova în sumă de 26,5 miliarde lei din

În vederea sprijinirii acţiunii de
integrare economică şi culturală
dintre România şi Republica
Moldova.
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Nr.
crt. Text iniţial

Amendamentul supus dezbaterii
Plenului Camerei Deputaţilor şi
Senatului şi retrimis comisiilor

Amendament propus de Comisie Motivaţia

miliarde lei, din care: 12,0 miliarde
lei pentru acţiuni de integrare
economică şi culturală dintre
România şi Republica Moldova şi
13,0 miliarde lei pentru plata
retransmisiei Programului I al
Societăţii Române de Televiziune pe
teritoriul Republicii Moldova
conform Hotărârii Guvernului nr.
605/1998 privind reglementarea
soldului nerambursat al creditului
tehnic acordat de Guvernul
României Guvernului Republicii
Moldova în anii 1991 şi 1992, pentru
care ordonator principal de credite
este Societatea Română de
Televiziune."

economică şi culturală dintre
România şi Republica Moldova,
inclusiv 0,75 miliarde lei pentru
publicarea revistei "Literatură şi
Artă".

Autor: Comisia pentru cultură, arte,
mijloace de informare în masă a
Camerei Deputaţilor şi Doamna
deputat Leonida Iorga Lari

care 13,5 miliarde lei pentru acţiuni de
integrare economică şi culturală dintre
România şi Republica Moldova inclusiv
pentru publicarea revistelor "Literatură
şi Artă" - 0,75 miliarde lei, "Glasul
Naţiunii" - 0,75 miliarde lei şi 13,0
miliarde lei pentru plata retransmisei
programului 1 al Societăţii Române de
Televiziune şi a restaurării bisericilor,
mănăstirilor, muzeelor."

Autor: doamna deputat Leonida Iorga Lari

3. Art. 31 alin. (3)

"(3) Criteriul de repartizare pe unităţi
administrativ-teritoriale a sumelor
defalcate din impozitul pe venit şi a
celor din cota de 10% la dispoziţia
consiliului judeţean pentru
echilibrarea bugetelor locale, este
prevăzut în anexa nr.7."

Se propune modificarea procentului de
10% în 15%

"(3) Criteriul de repartizare pe unităţi
administrativ-teritoriale a sumelor
defalcate din impozitul pe venit şi a celor
din cota de 15% la dispoziţia consiliului
judeţean pentru echilibrarea bugetelor
locale, este prevăzut în anexa nr.7."

Corelare cu art. 31 alin. (8) nou
reformulat
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Nr.
crt. Text iniţial

Amendamentul supus dezbaterii
Plenului Camerei Deputaţilor şi
Senatului şi retrimis comisiilor

Amendament propus de Comisie Motivaţia

4. Art.31 alin. (8) nou Se propune introducerea la Art. 31 a
unui alin. (8) nou, cu următorul
cuprins:
"Art. 31 - (8) Din impozitul pe
salarii datorat bugetului de stat
unitatea plătitoare virează, o cotă
de 40% la bugetul de stat, 10% la
bugetul unităţilor administrativ -
teritoriale în a căror rază de
desfăşoară activitatea şi 10% la
bugetul judeţului respectiv. Pentru
municipiul Bucureşti cota este de
60% şi se repartizează de către
Consiliul General al Municipiului
Bucureşti pe bugetele fiecărui
sector, respectiv pe bugetul
municipiului Bucureşti."
Autor: domnul deputat Nicolae
Grigoraş

Se propune reformularea textului astfel:
"Începând cu luna următoare intrării în
vigoare a prezentei legi, din impozitul pe
venit, încasat la bugetul de stat la nivelul
fiecărei unităţi administrativ -
teritoriale, se alocă lunar, în termen de 5
zile lucrătoare de la finele lunii în care
s-a încasat acest impozit, o cotă de 35%
la bugetele locale ale comunelor,
oraşelor şi municipiilor, 10% la bugetul
propriu al judeţului respectiv şi 15% la
dispoziţia consiliului judeţean pentru
echilibrarea bugetelor comunelor,
oraşelor, municipiilor şi judeţului pe
baza criteriilor stabilite prin legea
bugetului de stat. Pentru municipiul
Bucureşti cota este de 60% şi  se
repartizează de Consiliul General al
Municipiului Bucureşti pe bugetele
fiecărui sector, respectiv pe bugetul
municipiului Bucureşti.

Se are în vedere o mai judicioasă
alocare a cotelor din impozitul
pe venit încasat la bugetul de stat
dându-se astfel posibilitatea ca la
nivel judeţean să se repartizeze
aceste sume în funcţie de
necesităţile şi priorităţile
unităţilor administrativ-
teritoriale respective.

5. Anexa 3/06
Consiliul Legislativ

Se propune suplimentarea
cheltuielilor de personal cu suma de
5.596.000 mii lei cu modificarea
corespunzătoare a detalierii pe
articole de cheltuieli.

Autori: domnul deputat Grigoraş
Neculai

               domnul deputat Acsinte
Gaspar

Se propune suplimentarea cheltuielilor de
personal conform amendamentului
prezentat.

Sursa propusă este fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia Guvernului.

Autor: domnul deputat Grigoraş Neculai

Corelare cu salariile personalului
Parlamentului şi acordarea
majorărilor conform Ordonanţei
Guvernului nr. 24/2000
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Nr.
crt. Text iniţial

Amendamentul supus dezbaterii
Plenului Camerei Deputaţilor şi
Senatului şi retrimis comisiilor

Amendament propus de Comisie Motivaţia

6. Anexa 3/57
Agenţia Naţională pentru Ştiinţă,
Tehnologie şi Inovare

Agenţia Naţională pentru Ştiinţă,
Tehnologie şi Inovare, va avea
următoarele modificări:
Capitolul 7101, titlul
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) Ministerului  Finanţelor, anexa
3/12, cap. 5001, titlul 40, alin. 29 -
Despăgubiri civile, precum şi
cheltuieli judiciare şi extrajudiciare
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) Ministerul Justiţiei, capitolul
5400,
titlul 34 - Alocaţii de la buget pentru
instituţii publice                 87 mld.
lei
d) Ministerul Industriei şi
Comerţului, anexa 3/22, Capitolul
6601, titlul 34 - Subvenţii
90 mld. lei

Se propune suplimentarea bugetului în
limita sumei de 100 miliarde lei peste
10.000 miliarde lei din încasările prevăzute
la art. 26 alin. (7) nou, votat, la prezenta
lege.

Autori:
domnul senator Emil Tocaci
domnul senator Oliviu Gherman
domnul deputat Cezar Corâci

Pentru susţinerea şi încurajarea
cercetării ştiinţifice.
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Nr.
crt. Text iniţial

Amendamentul supus dezbaterii
Plenului Camerei Deputaţilor şi
Senatului şi retrimis comisiilor

Amendament propus de Comisie Motivaţia

7. Anexa nr. 15
Bugetul Fondului Special al
Drumurilor Publice.

Se propune modificarea anexei după
cum urmează:
"a) pentru drumuri naţionale
- "Reparaţii capitale"***) +
50.000.000 mii lei
- "Cheltuieli de capital" - 50.000.000
mii lei
NOTA:
***) Reparaţii capitale din care 100
mld lei reprezintă contribuţia părţii
române la realizarea lucrărilor de
reabilitare finanţate din împrumutul
Băncii Europene de Investiţii ratificat
prin Legea nr. 34/1999 privind
ratificarea acordului de împrumut
dintre România şi Banca Europeană
de Investiţii şi Administraţia
Naţională a Drumurilor pentru
finanţarea Proiectului de reabilitare a
drumurilor etapa a III-a.
b) pentru drumuri locale
- Reparaţii curente     - 28.000.000
mii lei
- Cheltuieli de capital + 28.000.000
mii lei

Comisiile reunite acceptă modificările
aduse în amendament.

Cofinanţare program de investiţii
cu Banca Europeană de Investiţii

În cursul dezbaterii în comisie următoarele amendamente nu au fost acceptate:
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Nr.
crt. Text iniţial

Amendamentul supus dezbaterii
Plenului Camerei Deputaţilor şi
Senatului şi retrimis comisiilor

Amendament propus de Comisie Motivaţia

1. Art. 17 alin. (3)

"Cheltuielile pentru ordine publică şi
siguranţă naţională sunt în sumă de
11.276,3 miliarde lei."

Se propune completarea art.17
alin.(3) cu o nouă teză având
următorul cuprins:
"Cheltuielile pentru ordine publică şi
siguranţă naţională sunt în sumă de
11.276,3 miliarde lei. Din sumele în
lei încasate ca urmare a amenzilor
aplicate de către personalul
unităţilor de poliţie, pompieri,
jandarmi şi poliţie de frontieră,
precum şi din confiscările de sume
în lei şi în valută sau de bunuri,
potrivit legii, după recuperarea
tuturor cheltuielilor efectuate cu
transportul, depozitarea,

Comisiile reunite propun respingerea
amendamentului.

Prevederile propuse contravin
art. 8 alin. (2) votat anterior, la
prezenta lege

conservarea, expertizarea şi
valorificarea bunurilor confiscate,
o cotă de 50% revine Ministerului
de Interne, pentru a fi folosite la
finanţarea cheltuielilor materiale şi
de capital, în conformitate cu
normele privind finanţele publice".
Autori: Comisiile pentru apărare,
ordine publică şi siguranţă naţională
ale Senatului şi Camerei Deputaţilor
şi Grupurile parlamentare PDSR din
Senat şi Camera Deputaţilor

2. Art.20 alin.31 nou: Se propune introducerea unui  alin.31
nou cu următorul cuprins:
"Art. 20 alin. 31 (nou)
Cheltuielile pentru înlăturarea
efectelor inundaţiilor, pentru
reconstrucţia şi repararea

Comisiile propun respingerea acestui
amendament.

Se propune respingerea acestui
amendament întrucât acţiunile
privind înlăturarea efectelor
inundaţiilor, pentru reconstrucţia
şi repararea locuinţelor şi
gospodăriilor populaţiei,
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Nr.
crt. Text iniţial

Amendamentul supus dezbaterii
Plenului Camerei Deputaţilor şi
Senatului şi retrimis comisiilor

Amendament propus de Comisie Motivaţia

locuinţelor şi gospodăriilor
populaţiei, reconstrucţia căilor de
comunicaţii, despăgubiri şi pentru
finanţarea lucrărilor de
regularizări, îndiguiri, decolmatări
ale cursurilor de apă, acumulări,
desecări şi drenaje, se stabilesc în
sumă de 3.000 miliarde lei.
Sursa de finanţare:
Redistribuire în cadrul prevederilor
proiectului de buget, după cum
urmează:
- un cuantum de 20% din veniturile
Fondului special al drumurilor
publice;
- un cuantum de 25% din alocaţiile
prevăzute la Ministerul lucrărilor
publice şi amenajării teritoriului,
pentru servicii, dezvoltare publică şi
locuinţe;
- un cuantum de 20% din veniturile
Fondului special pentru dezvoltarea
sistemului energetic;
- un cuantum de 20% din veniturile
Fondului de ameliorare a fondului
funciar, constituit în baza Anexelor 1
şi 2 din legea fondului funciar (nr.
18/91);
- un cuantum de 85 miliarde lei,
provenit din economiile realizate la
bugetul de stat, prin continuarea
procesului de reducere a numărului
de agenţii guvernamentale;

reconstrucţia căilor de
comunicaţii, despăgubiri şi
pentru finanţarea lucrărilor de
regularizări, îndiguiri,
decolmatări ale cursurilor de
apă, acumulări, desecări şi
drenaje, au demarat folosindu-se
sume din bugetele proprii ale
ministerelor şi fondurilor
speciale reprezentând o prioritate
pentru aceşti ordonatori de
credite. Sumele totale nu se pot
cuantifica în acest moment.
Administrarea unui fond
centralizat destinat înlăturării
efectelor calamităţilor şi
prevenirea producerii lor este
mult mai dificil de realizat.
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Nr.
crt. Text iniţial

Amendamentul supus dezbaterii
Plenului Camerei Deputaţilor şi
Senatului şi retrimis comisiilor

Amendament propus de Comisie Motivaţia

- un cuantum de 75% din fondul de
intervenţie la dispoziţia Guvernului;
- fondul "Solidaritatea" gestionat de
Loteria Naţională şi Preşedinţia
României, în integralitate"
Autori: Grupurile Parlamentare ale
PUNR  din Camera Deputaţilor şi
Senat

3. Anexa 3/20
Ministerul Lucrărilor Publice şi
Amenajării Teritoriului

Se completează textul la poziţia de la
cap. II - Cheltuieli - nr. 39 cu 14
"Program privind pietruirea
drumurilor comunale şi alimentarea
cu apă a satelor"*)

Să se prevadă un asterisc care să se
înscrie în finalul Anexei 3/20 cu
următoarea menţiune:
*) In limita cheltuielilor de 617,136
miliarde lei prevăzute pentru
pietruirea drumurilor comunale şi
alimentarea cu apă a satelor se vor
realiza şi lucrări de consolidare a
terenurilor pentru oprirea
alunecărilor şi de eliminare a
efectelor inundaţiilor, pe baza unui
program aprobat de Guvern.
Autor: domnul deputat Marin Cristea

Se propune respingerea. Întrucât sunt deja în derulare
programe despre care se face
referire în amendament şi nu se
justifică completarea Anexei
3/20.

Următoarele amendamente nu au fost analizate întrucât comisiile reunite îşi declină competenţa pe motiv de
neconstituţionalitate, conform art. 61 alin. (1) din Constituţia României:

- "(1) Organizarea şi funcţionarea fiecărei Camere se stabilesc prin regulament propriu. Resursele financiare ale
Camerelor sunt prevăzute în bugetele aprobate de acestea."
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Nr.
crt. Text iniţial Amendamentul supus dezbaterii Plenului Camerei Deputaţilor şi Senatului

 şi retrimis comisiilor
1. Anexa 3/02

Senatul României
În finalul Anexei nr. 3/02 referitoare la bugetul Senatului României pe anul 2000 să se
introducă o notă, având următorul cuprins:
"NOTĂ
Prevederile art. 12 alin. (4) şi (5) din prezenta lege se aplică începând cu data de 1
noiembrie 2000."

Autor: domnul senator Oliviu Gherman
2. Anexa 3/03

Camera Deputaţilor
În finalul Anexei nr. 3/03 referitoare la bugetul Camerei Deputaţilor  pe anul 2000 să se
introducă o notă, având următorul cuprins:
"NOTĂ
Prevederile art. 12 alin. (4) şi (5) din prezenta lege se aplică începând cu data de 1
noiembrie 2000."

Autor: domnul deputat Acsinte Gaspar
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