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RAPORT

Cu adresa nr.102 din 5 martie 2002, Biroul Permanent, conform art.89 şi 107 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, a sesizat, pentru examinare şi avizare în fond, Comisia
pentru buget, finanţe şi bănci cu proiectul de Lege privind finanţele publice.

La întocmirea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele primite de la Comisia
pentru politică economică, reformă şi privatizare, Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, precum şi avizul Consiliului
Legislativ şi al Consiliului Economic şi Social.

La lucrările comisiei au participat  toţi membri comisiei.
In urma examinării proiectului de Lege privind finanţele publice locale, în şedinţa din

10 mai 2002, comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, ca proiectul de lege să fie supus
spre dezbatere şi adoptare Plenului Camerei Deputaţilor, cu amendamentele prezentate în
anexele 1 şi 2.

La lucrările comisiei au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi
52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii ministerelor de resort, care au
susţinut forma rezultată din prezentul raport.

Prezentul proiect de Lege face parte din categoria legilor organice.

PREŞEDINTE,

Prof. dr. Florin Georgescu

SECRETAR,

Dr. Daniel Ionescu

asupra proiectului de Lege privind finanţele publice



Consilieri parlamentari:
Onete Alexandru
Bărdiţă Mariana



Anexa nr.1

AMENDAMENTE ADMISE
la

proiectul Legii privind finanţele publice

Nr.
crt.

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii

1. Obiectul legii Art.1. � (1) Obiectul prezentei legi îl
constituie stabilirea principiilor, cadrului
general şi procedurilor privind formarea,
administrarea, angajarea şi utilizarea
fondurilor publice, precum şi a
responsabilităţilor instituţiilor publice
implicate în procesul bugetar.

Obiectul legii Art.1. � (1) Prezenta lege stabileşte
principiile, cadrul general şi procedurile
privind formarea, administrarea,
angajarea şi utilizarea fondurilor publice,
precum şi responsabilităţile instituţiilor
publice implicate în procesul bugetar.
Autori: domnii deputaţi Florin
Georgescu � PSD şi Daniel Ionescu
� PRM.

Pentru îmbunătăţirea
redactării.

2. Definiţii Art.2. � În înţelesul prezentei legi,
termenii şi expresiile de mai jos se
definesc după cum urmează:

Angajament legal � fază în procesul
execuţiei bugetare şi reprezintă orice act
juridic din care rezultă sau ar putea
rezulta o obligaţie pe seama fondurilor
publice.

Definiţii Se propune, la art.2, eliminarea unor
sintagme/cuvinte din unele definiţii,
reformularea sau completarea altora:

Angajament legal � fază în procesul
execuţiei bugetare reprezentând orice act
juridic din care rezultă sau ar putea
rezulta o obligaţie pe seama fondurilor
publice.
Autor: domnul deputat Ioan Horia
Neamţu � PSD.

Pentru acurateţea
textului.

Buget general consolidat � ansamblul
tuturor bugetelor componente ale

Buget general consolidat � ansamblul
bugetelor componente ale sistemului

Pentru o mai bună
redactare a fost eliminat
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Nr.
crt.

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii

sistemului bugetar, agregate şi
consolidate pentru a forma un întreg.

bugetar, agregate şi consolidate pentru a
forma un întreg.
Autor: domnul deputat Florin
Georgescu � PSD.

cuvântul �tuturor�.

Buna gestiune financiară � asigurarea
legalităţii, regularităţii, economicităţii,
eficacităţii şi eficienţei în angajarea şi
utilizarea fondurilor publice şi în
administrarea patrimoniului public.

Se propune eliminarea definiţiei �Buna
gestiune financiară�.
Autor: domnul deputat Florin
Georgescu � PSD.

Se propune admiterea
amendamentului, întrucât
�Buna gestiune financiară�
este reglementată prin
Ordonanţa Guvernului
nr.119/1999 privind auditul
public intern şi controlul
financiar preventiv şi având
în vedere că termenul
trebuie utilizat în mod
unitar pe întreg parcursul
procesului bugetar.

Clasificaţie funcţională � gruparea
cheltuielilor după obiectul lor pentru a
evalua alocarea fondurilor publice unor
activităţi sau obiective care definesc
necesităţile publice.

Clasificaţie funcţională � gruparea
cheltuielilor după destinaţia lor pentru a
evalua alocarea fondurilor publice unor
activităţi sau obiective care definesc
necesităţile publice.
Autor: domnul deputat Florin
Georgescu � PSD.

Pentru o mai bună
redactare.

Contabil � denumire generică pentru
persoana şi/sau persoanele care lucrează
în compartimentul financiar, care verifică
documentele justificative şi întocmeşte
instrumentele de plată a cheltuielilor
efectuate pe seama fondurilor publice.

Contabil � denumire generică pentru
persoana şi/sau persoanele care lucrează
în compartimentul financiar-contabil,
care verifică documentele justificative şi
întocmeşte instrumentele de plată a
cheltuielilor efectuate pe seama

Se propune admiterea
amendamentului având în
vedere modul de organizare
a acestui compartiment în
instituţiile publice.
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Nr.
crt.

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii

fondurilor publice.
Autor: domnul deputat Ioan Horia
Neamţu � PSD.

Credit de angajament  � constituie
limita maximă a cheltuielilor ce pot fi
angajate, în timpul exerciţiului bugetar, în
limitele aprobate.

Credit de angajament  � limita maximă
a cheltuielilor ce pot fi angajate, în timpul
exerciţiului bugetar, în limitele aprobate.
Autor: domnul deputat Florin
Georgescu � PSD.

Pentru o mai bună
redactare a fost eliminat
cuvântul �constituie�.

Donaţie  � reprezintă fonduri băneşti
nerambursabile sau bunuri materiale
pentru care nu se percepe nici o
contraprestaţie.

Donaţie  � fonduri băneşti sau bunuri
materiale primite de o instituţie publică
de la o persoană juridică sau fizică cu
titlu nerambursabil şi fără contraprestaţie.
Autor: domnul deputat Florin
Georgescu � PSD.

Pentru o mai bună
înţelegere a termenului.

Exerciţiul bugetar � se întinde pe anul
bugetar pentru care se elaborează, se
aprobă, se execută şi se raportează
bugetul.

Exerciţiul bugetar � perioada de timp
egală cu anul bugetar pentru care se
elaborează, se aprobă, se execută şi se
raportează bugetul
Autor: domnul deputat Florin
Georgescu � PSD.

Pentru o mai bună
redactare a textului.

Impozit � contribuţie obligatorie, fără
contraprestaţie şi nerambursabilă,
prelevată de administraţia publică pentru
a răspunde necesităţilor de interes
general.

Impozit � prelevare obligatorie, fără
contraprestaţie şi nerambursabilă,
efectuată de către administraţia publică
pentru satisfacerea necesităţilor de interes
general.
Autori: domnii deputaţi Florin
Georgescu � PSD şi Ákos Birtalan

Pentru o mai bună
înţelegere a termenului.
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Nr.
crt.

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii

� UDMR.

Lichidarea cheltuielilor � fază în
procesul execuţiei bugetare în care se
verifică existenţa angajamentelor, se
determină sau se verifică realitatea sumei
datorate, se verifică condiţiile de
exigibilitate ale angajamentului.

Lichidarea cheltuielilor � fază în
procesul execuţiei bugetare în care se
verifică existenţa angajamentelor, se
determină sau se verifică realitatea sumei
datorate, se verifică condiţiile de
exigibilitate ale angajamentului, pe baza
documentelor justificative care să ateste
operaţiunile respective.
Autor: domnul deputat Florin
Georgescu � PSD.

Completarea are în
vedere necesitatea
existenţei documentelor
justificative care să ateste
toate aceste operaţiuni.

Plata cheltuielilor � fază în procesul
execuţiei bugetare şi reprezintă actul final
prin care instituţia publică achită
obligaţiile sale faţă de terţi.

Plata cheltuielilor � fază în procesul
execuţiei bugetare reprezentând actul
final prin care instituţia publică achită
obligaţiile sale faţă de terţi.
Autor: domnul deputat Nicolae
Grigoraş � PSD.

Pentru acurateţea
textului.

Şeful compartimentului financiar �
persoana care ocupă funcţia de conducere
a compartimentului financiar şi care
răspunde de activitatea de încasare a
veniturilor şi de plată a cheltuielilor sau,
după caz, una dintre persoanele care
îndeplineşte aceste atribuţii în cadrul unei
instituţii publice care nu are în structura
sa un compartiment financiar sau
persoana care îndeplineşte aceste atribuţii
pe bază de contract, în condiţiile legii.

Şeful compartimentului financiar-
contabil � persoana care ocupă funcţia de
conducere a compartimentului financiar-
contabil şi care răspunde de activitatea de
încasare a veniturilor şi de plată a
cheltuielilor sau, după caz, una dintre
persoanele care îndeplineşte aceste
atribuţii în cadrul unei instituţii publice
care nu are în structura sa un
compartiment financiar-contabil sau
persoana care îndeplineşte aceste atribuţii

Se propune admiterea
amendamentului având în
vedere modul de organizare
a acestui compartiment în
instituţiile publice.
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Nr.
crt.

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii

pe bază de contract, în condiţiile legii.
Autor: domnul deputat Ioan Horia
Neamţu � PSD.

3. Veniturile şi
cheltuielile
bugetare

Art.3. � (2) Creditele bugetare aprobate
se utilizează pentru finanţarea funcţiilor
administraţiei publice, programelor,
acţiunilor, obiectivelor şi sarcinilor
prioritare, potrivit scopurilor prevăzute în
legi şi alte reglementări şi vor fi angajate
şi folosite în strictă corelare cu
posibilităţile de încasare a veniturilor
bugetare.

Se propune reformularea art.3 alin.(2),
astfel:
«Art.3. � (2) Creditele bugetare aprobate
se utilizează pentru finanţarea funcţiilor
administraţiei publice, programelor,
acţiunilor, obiectivelor şi sarcinilor
prioritare, potrivit scopurilor prevăzute în
legi şi alte reglementări şi vor fi angajate
şi folosite în strictă corelare cu gradul
previzionat de încasare a veniturilor
bugetare.»
Autori: domnii deputaţi Florin
Georgescu � PSD, Ákos Birtalan şi
Róbert Ráduly � UDMR.

Pentru o mai bună
redactare a textului.

4. Principiul
publicităţii

Art.9. � lit.d) mijloacele de informare în
masă, pentru difuzarea informaţiilor
asupra conţinutului bugetului, exceptând
informaţiile şi documentele
nepublicabile.

Principiul
publicităţii

Se propune completarea art.9 lit.d),
astfel:
«Art.9. � lit.d) mijloacele de informare
în masă, pentru difuzarea informaţiilor
asupra conţinutului bugetului, exceptând
informaţiile şi documentele
nepublicabile, prevăzute de lege.»
Autori: domnul deputat Tudor
Mohora � PSD.

Pentru o mai bună
redactare a textului.

5. Principiul
unităţii

Art.10. � (2) Toate veniturile reţinute şi
utilizate în sistem extrabugetar, sub
diverse forme şi denumiri, se introduc în
bugetul de stat, urmând regulile şi
principiile acestui buget, cu excepţia

Principiul
unităţii

Se propune completarea art.10 alin.(2),
astfel:
«Art.10. � (2) Toate veniturile reţinute şi
utilizate în sistem extrabugetar, sub
diverse forme şi denumiri, se introduc în

Se propune admiterea
amendamentului, pentru a
nu da naştere la interpretări
între textul din proiectul de
lege şi legile speciale prin
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Nr.
crt.

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii

celor prevăzute la art.62 alin.(1), lit.b) şi
c) şi la art.68.

bugetul de stat, urmând regulile şi
principiile acestui buget, cu excepţia
celor prevăzute la art.62 alin.(1), lit.b) şi
c) şi la art.68, precum şi a celor pentru
constituirea, potrivit legii, a fondurilor de
stimulare a personalului.»
Autor: domnul deputat Florin
Georgescu � PSD.

care sunt reglementate
modalităţile de stimulare a
personalului.

6 Principiul
unităţii

Art.10. � (4) Se interzice reţinerea şi
utilizarea de venituri în regim
extrabugetar şi constituirea de fonduri
publice în afara bugetului de stat.

Principiul
unităţii

Se propune eliminarea alineatului (4) al
art. 10 şi renumerotarea corespunzătoare
a alineatului următor.
Autor: domnul deputat Florin
Georgescu � PSD.

Se propune admiterea
amendamentului pentru
eliminarea redundanţei.

7. Principiul
unităţii

Art.10. � (5) În vederea respectării
principiilor bugetare, în termen de trei ani
de la data intrării în vigoare a prezentei
legi, Guvernul propune Parlamentului
modificarea actelor normative pentru
desfiinţarea veniturilor şi cheltuielilor cu
destinaţie specială incluse în bugetul de
stat.

Art.10. � (5) În vederea respectării
principiilor bugetare, în termen de trei ani
de la data intrării în vigoare a prezentei
legi, Guvernul va propune Parlamentului
modificarea actelor normative pentru
desfiinţarea veniturilor şi cheltuielilor cu
destinaţie specială incluse în bugetul de
stat.
Autor: domnul deputat Ioan Horia
Neamţu � PSD.

Pentru acurateţea
textului.

8. Principiul
specializării
bugetare

Art.12. � Veniturile şi cheltuielile
bugetare se înscriu şi se aprobă în buget
pe surse de provenienţă şi, respectiv, pe
categorii de cheltuieli grupate după

Principiul
specializării
bugetare

Art.12. � Veniturile şi cheltuielile
bugetare se înscriu şi se aprobă în buget
pe surse de provenienţă şi, respectiv, pe
categorii de cheltuieli grupate după

Pentru punerea de acord
cu definiţia reformulată a
�Clasificaţiei funcţionale�.
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Nr.
crt.

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii

natura şi obiectul lor, potrivit clasificaţiei
bugetare.

natura lor economică şi destinaţia
acestora, potrivit clasificaţiei bugetare.
Autor: domnul deputat Florin
Georgescu � PSD.

9. Limite privind
micşorarea
veniturilor şi
majorarea
cheltuielilor
bugetare

Art.15. � (1) În cazurile în care se fac
propuneri de elaborare a unor proiecte de
acte normative a căror aplicare atrage
micşorarea veniturilor sau majorarea
cheltuielilor aprobate prin buget,
iniţiatorii au obligaţia să prevadă şi
mijloacele necesare acoperirii minusului
de venituri sau creşterii cheltuielilor. În
acest scop, iniţiatorii trebuie să elaboreze
fişa financiară care însoţeşte expunerea
de motive sau nota de fundamentare,
după caz şi care este permanent
actualizată în concordanţă cu eventualele
modificări intervenite în proiectul de act
normativ. În această fişă se înscriu
efectele financiare asupra bugetului
general consolidat, care trebuie să aibă în
vedere:

Limite privind
micşorarea
veniturilor şi
majorarea
cheltuielilor
bugetare

Art.15. � (1) În cazurile în care se fac
propuneri de elaborare a unor proiecte de
acte normative a căror aplicare atrage
micşorarea veniturilor sau majorarea
cheltuielilor aprobate prin buget,
iniţiatorii au obligaţia să prevadă şi
mijloacele necesare acoperirii minusului
de venituri sau creşterii cheltuielilor. În
acest scop, iniţiatorii trebuie să elaboreze,
cu sprijinul Ministerului Finanţelor
Publice sau altor instituţii implicate, fişa
financiară care însoţeşte expunerea de
motive sau nota de fundamentare, după
caz şi care va fi actualizată în
concordanţă cu eventualele modificări
intervenite în proiectul de act normativ.
În această fişă se înscriu efectele
financiare asupra bugetului general
consolidat, care trebuie să aibă în vedere:
Autori: domnii deputaţi Florin
Georgescu � PSD şi Ákos Birtalan
� UDMR.

Pentru îmbunătăţirea
redactării textului prin
nominalizarea instituţiilor
care sprijină elaborarea
fişei financiare.

10. Limite privind
micşorarea
veniturilor şi
majorarea
cheltuielilor

Art.15. � (1), lit.e) avizul Ministerului
Finanţelor Publice şi/sau altor instituţii
implicate.

Limite privind
micşorarea
veniturilor şi
majorarea
cheltuielilor

Se propune eliminarea lit.e) de la art.15
alin.(1).
Autori: domnii deputaţi Florin Georgescu � PSD
şi Ákos Birtalan  � UDMR.

Se propune admiterea
amendamentului, având în
vedere completarea art.15
alin.(1) potrivit
amendamentului de la
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Nr.
crt.

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii

bugetare bugetare nr.crt.9.
11. Limite privind

micşorarea
veniturilor şi
majorarea
cheltuielilor
bugetare

Art.15. � (2) După depunerea proiectului
legii bugetare anuale la Parlament, nu se
poate aproba nici un act normativ care să
diminueze veniturile bugetare sau să
majoreze cheltuielile bugetare aferente
exerciţiului bugetar pentru care s-a
elaborat bugetul. Astfel de acte normative
pot fi aprobate în condiţiile prevederilor
alin.(1), dar cu precizarea surselor de
acoperire a diminuării veniturilor sau a
majorării cheltuielilor bugetare.

Limite privind
micşorarea
veniturilor şi
majorarea
cheltuielilor
bugetare

Art.15. � (2) După depunerea proiectului
legii bugetare anuale la Parlament pot fi
aprobate acte normative numai în
condiţiile prevederilor alin.(1), dar cu
precizarea surselor de acoperire a
diminuării veniturilor sau a majorării
cheltuielilor bugetare, aferente
exerciţiului bugetar pentru care s-a
elaborat bugetul.
Autori: domnii deputaţi Florin Georgescu � PSD
şi Daniel Ionescu � PRM.

Pentru sistematizarea şi
concentrarea textului.

12. Rolul
Parlamentului

Art.17. � (1) Parlamentul adoptă legile
bugetare anuale şi legile de rectificare, în
contextul strategiei macroeconomice
prezentate de Guvern.

Rolul
Parlamentului

Art.17. � (1) Parlamentul adoptă legile
bugetare anuale şi legile de rectificare,
elaborate de Guvern în contextul
strategiei macroeconomice asumate de
acesta.
Autor: domnul deputat Florin Georgescu � PSD.

Pentru îmbunătăţirea
redactării şi conciziei
textului.

13. Rolul
Parlamentului

Art.17. � (2) În cazul în care legile
bugetare anuale nu au fost adoptate de
către Parlament până, cel târziu, la data
de 15 decembrie a anului anterior anului
la care se referă proiectul de buget,
Guvernul va solicita Parlamentului
aplicarea procedurii de urgenţă.

Rolul
Parlamentului

Art.17. � (2) În cazul în care legile
bugetare anuale depuse în termen legal,
nu au fost adoptate de către Parlament
până, cel târziu, la data de 15 decembrie a
anului anterior anului la care se referă
proiectul de buget, Guvernul va solicita
Parlamentului aplicarea procedurii de
urgenţă.
Autori: domnii deputaţi Birtalan Ákos, Ráduly
Róbert - Grup parlamentar UDMR.

Pentru concizia şi
claritatea textului.

14. Rolul
Parlamentului

Art.17. � (3) În timpul dezbaterilor, nici
un amendament propus la legea bugetară
anuală nu poate fi aprobat decât dacă prin
acesta se redistribuie, se reduce sau se

Rolul
Parlamentului

Art.17. � (3) În timpul dezbaterilor nu
pot fi aprobate amendamente la legile
bugetare anuale care determină majorarea
nivelului deficitului bugetar.
Autor: domnul deputat Florin Georgescu � PSD.

Pentru sistematizarea şi
concentrarea textului.
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Nr.
crt.

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii

elimină o cheltuială. Nu pot fi aprobate
amendamente care determină majorarea
nivelului deficitului bugetar.

15. Rolul
Ministerului
Finanţelor
Publice

Art.19. � În domeniul finanţelor publice,
Ministerul Finanţelor Publice are, în
principal, următoarele atribuţii:

h) asigură informaţii privind finanţele
publice;

Rolul
Ministerului
Finanţelor
Publice

Art.19. � În domeniul finanţelor publice,
Ministerul Finanţelor Publice are, în
principal, următoarele atribuţii:

h) furnizează Parlamentului, la cererea
acestuia, cu sprijinul ordonatorilor
principali de credite, documentele care au
stat la baza fundamentării proiectelor
legilor bugetare anuale;
Autori: domnii deputaţi Birtalan Ákos, Ráduly
Róbert - Grup parlamentar UDMR.

Pentru îmbunătăţirea
redactării şi conciziei
textului.

16. Rolul
Ministerului
Finanţelor
Publice

Art.19. � În domeniul finanţelor publice,
Ministerul Finanţelor Publice are, în
principal, următoarele atribuţii:

o) prezintă semestrial Guvernului,
împreună cu Banca Naţională a
României, informări asupra modului de
realizare a balanţei de plăţi externe şi a
balanţei creanţelor şi angajamentelor
externe şi propun soluţii de acoperire a
deficitului sau de utilizare a excedentului
din contul curent al balanţei de plăţi
externe;

Rolul
Ministerului
Finanţelor
Publice

Art.19. � În domeniul finanţelor publice,
Ministerul Finanţelor Publice are, în
principal, următoarele atribuţii:

o) prezintă semestrial Guvernului şi
comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci
ale Parlamentului, împreună cu Banca
Naţională a României, informări asupra
modului de realizare a balanţei de plăţi
externe şi a balanţei creanţelor şi
angajamentelor externe şi propune soluţii
de acoperire a deficitului sau de utilizare
a excedentului din contul curent al
balanţei de plăţi externe;
Autori: domnii deputaţi Birtalan Ákos, Ráduly
Róbert - Grup parlamentar UDMR.

Completarea are în
vedere şi informarea, în
domeniul respectiv, a
comisiilor de specialitate
ale Parlamentului.

17. Propunerile
bugetare ale
ordonatorilor

Art.34. � alin.(2) nou Propunerile
bugetare ale
ordonatorilor

Se propune introducerea la art.34 a unui
alineat nou, alin.(2), cu următorul
cuprins:

Pentru punerea de acord
cu prevederile art.61
alin.(1) din Constituţia
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Nr.
crt.

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii

principali de
credite

principali de
credite

«Art.34. � (2) Camera Deputaţilor şi
Senatul, cu consultarea Guvernului, îşi
aprobă bugetele proprii şi le înaintează
Guvernului în vederea includerii lor în
proiectul bugetului de stat.»

În mod corespunzător se renumerotează
celelalte alineate.
Autori: domnii deputaţi Florin Georgescu,
Grigoraş Nicolae � PSD şi Videanu Adrian � PD.

României.

18. Împrumut
temporar
pentru unele
activităţi
sau instituţii
publice

Art.69. � (1) În cazul în care, la
înfiinţarea unor instituţii publice sau a
unor activităţi finanţate integral din
venituri proprii, acestea nu dispun de
fonduri suficiente, în baza
documentaţiilor temeinic fundamentate,
ordonatorii principali de credite pot
acorda împrumuturi fără dobândă din
bugetul propriu, pe bază de convenţie.

Împrumut
temporar pentru
unele activităţi
sau instituţii
publice

Art.69. � (1) În cazul în care, la
înfiinţarea, în subordinea unor ordonatori
principali de credite, a unor instituţii
publice sau a unor activităţi finanţate
integral din venituri proprii, acestea nu
dispun de fonduri suficiente, în baza
documentaţiilor temeinic fundamentate,
ordonatorii principali de credite pot
acorda împrumuturi fără dobândă din
bugetul propriu, pe bază de convenţie.
Autori: domnii deputaţi Florin Georgescu � PSD
şi Ákos Birtalan  � UDMR.

Pentru îmbunătăţirea
redactării textului prin
specificarea generică a
ordonatorilor principali de
credite în subordinea cărora
se pot înfiinţa instituţii
publice sau activităţi
finanţate integral din
venituri proprii.
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Anexa nr.2

AMENDAMENTE RESPINSE
la

proiectul Legii privind finanţele publice

Nr.
crt.

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia susţinerii/respingerii

1. Definiţii Art.2. � În înţelesul prezentei legi,
termenii şi expresiile de mai jos se
definesc după cum urmează:

Co-finanţare � finanţarea unui
program, proiect, subproiect, obiectiv
şi altele asemenea, parţial prin credite
bugetare, parţial prin finanţarea
provenită din surse externe.

Definiţii Se propune, la art.2, reformularea
următoarelor definiţii:

«Co-finanţare � finanţarea unui
program, proiect, subproiect, obiectiv
şi altele asemenea, parţial prin credite
bugetare, parţial prin finanţarea
provenită din surse externe, precum şi
în cooperare cu autorităţile
administraţiei publice locale.»
Autori: domnii deputaţi Birtalan Ákos,
Ráduly Róbert - Grup parlamentar
UDMR.

Motivaţia susţinerii:
În finanţarea unor obiective,

programe etc. pot fi implicate şi
autorităţi ale administraţiei
publice locale, acestea
participând cu surse proprii sau
atrase.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât
noţiunea de credite bugetare are
aici sens generic, incluzând şi
bugetele locale, ca parte
componentă a sistemului bugetar.

Lichidarea cheltuielilor � fază în
procesul execuţiei bugetare în care se
verifică existenţa angajamentelor, se
determină sau se verifică realitatea
sumei datorate, se verifică condiţiile
de exigibilitate ale angajamentului.

Controlul cheltuielilor � fază în
procesul execuţiei bugetare în care se
verifică existenţa angajamentelor, se
determină sau se verifică realitatea
sumei datorate, se verifică condiţiile
de exigibilitate ale angajamentului.

Motivaţia susţinerii:
Termenul de �Lichidarea

cheltuielilor� nu este în
concordanţă cu conţinutul
definiţiei.



- 14 -

Nr.
crt.

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia susţinerii/respingerii

Autor: domnul deputat Eugen
Nicolăescu - Grup parlamentar PNL.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât,
potrivit practicii comunitare,
lichidarea cheltuielilor reprezintă
a doua fază a execuţiei bugetare,
noţiune total diferită de
�controlul cheltuielilor�, care,
potrivit accepţiunii generale,
înseamnă a verifica în sens mai
larg.

Art.2. � Definiţie
nouă

Art.2. � Definiţie
nouă

Se propune introducerea la art.2, de
către iniţiator, a definiţiilor privind
termenii: �Subvenţie� şi �Transferuri�.
Autor: domnul deputat Eugen
Nicolăescu - Grup parlamentar PNL.

Motivaţia susţinerii:
Aceşti termeni apar în

clasificaţia bugetară şi anexele la
legea bugetului, necesitând o
definire clară prin lege.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât
clasificaţia bugetară stabileşte
conţinutul, tipul şi destinaţia
celor două noţiuni.

2. Veniturile şi
cheltuielile
bugetare

Art.3. � (2) Creditele bugetare
aprobate se utilizează pentru
finanţarea funcţiilor administraţiei
publice, programelor, acţiunilor,
obiectivelor şi sarcinilor prioritare,
potrivit scopurilor prevăzute în legi şi
alte reglementări şi vor fi angajate şi
folosite în strictă corelare cu

Veniturile şi
cheltuielile
bugetare

Se propune eliminarea de la art.3
alin.(2) a ultimei părţi: �şi vor fi
angajate şi folosite în strictă corelare
cu posibilităţile de încasare a
veniturilor bugetare�.
Autor: domnul deputat Napoleon Pop
- Grup parlamentar PNL.

Motivaţia susţinerii:
Nu se poate acorda

Guvernului dreptul de
restricţionare a cheltuielilor
bugetare aprobate prin lege
(cheltuieli de capital, materiale,
salarii) care poate conduce la
dezorganizarea activităţii.
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Nr.
crt.

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia susţinerii/respingerii

posibilităţile de încasare a veniturilor
bugetare.

Instrumentul la îndemâna
Guvernului nu poate fi decât
rectificarea bugetară.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât textul
respectiv s-a reformulat şi se
regăseşte la nr.crt.3 din anexa
nr.1 �Amendamente admise�.

3. Veniturile şi
cheltuielile
bugetare

Art.3. � (2) Creditele bugetare
aprobate se utilizează pentru
finanţarea funcţiilor administraţiei
publice, programelor, acţiunilor,
obiectivelor şi sarcinilor prioritare,
potrivit scopurilor prevăzute în legi şi
alte reglementări şi vor fi angajate şi
folosite în strictă corelare cu
posibilităţile de încasare a veniturilor
bugetare.

Veniturile şi
cheltuielile
bugetare

Se propune reformularea art.3 alin.(2),
astfel:
«Art.3. � (2) Creditele bugetare
aprobate se utilizează pentru
finanţarea funcţiilor administraţiei
publice, programelor, acţiunilor,
obiectivelor şi sarcinilor prioritare,
potrivit scopurilor prevăzute în legi şi
alte reglementări şi vor fi angajate şi
folosite în strictă corelare cu gradul de
încasare a veniturilor bugetare.»
Autori: domnii deputaţi Birtalan Ákos,
Ráduly Róbert - Grup parlamentar
UDMR.

Motivaţia susţinerii:
Pentru o exprimare mai

precisă, gradul de colectare a
veniturilor putând fi clar urmărit,
în timp ce �posibilităţile� poate
face loc unor ambiguităţi.

De asemenea, urmărirea
gradului de încasare a taxelor şi
impozitelor şi ajustarea
cheltuielilor în funcţie de acest
indicator, este în măsură să
stimuleze activitatea de încasare
a sumelor datorate faţă de bugete.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât textul
respectiv s-a reformulat şi se
regăseşte la nr.crt.3 din anexa
nr.1 �Amendamente admise�.

4. Legile de
rectificare

Art.6. � Legile bugetare anuale pot fi
modificate, în cursul exerciţiului

Legile de
rectificare

Se propune eliminarea art.6 sau
modificarea acestuia, astfel:

Motivaţia susţinerii:
Armonizarea cu aquis-ul
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Nr.
crt.

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia susţinerii/respingerii

bugetar prin legi de rectificare,
elaborate cel mai târziu până la data de
30 noiembrie. Legilor de rectificare li
se vor aplica aceleaşi proceduri ca şi
legilor bugetare anuale iniţiale, cu
excepţia termenelor din calendarul
bugetar.

«Art.6. � Legile bugetare anuale pot fi
modificate, în cursul exerciţiului
bugetar printr-o singură lege de
rectificare, elaborată cel mai târziu
până la data de 30 noiembrie. Legii de
rectificare i se vor aplica aceleaşi
proceduri ca şi legilor bugetare anuale
iniţiale, cu excepţia termenelor din
calendarul bugetar.»
Autor: domnul deputat Călin Popescu
Tăriceanu - Grup parlamentar PNL.

comunitar reclamă măsuri de
eliminare a rectificărilor bugetare
în cursul anului. Prevăzând în
continuare posibilitatea
rectificărilor bugetare, acest
articol legiferează anormalul. În
cel mai bun caz, articolul ar
trebui eliminat. În cazul cel mai
rău, poate fi păstrat, dar cu
precizarea că se admite cel mult
o rectificare bugetară pe an.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât
necesitatea elaborării legilor
rectificative este determinată de
schimbările intervenite în
evoluţia indicatorilor
macroeconomici şi de apariţia de
noi acte normative după
aprobarea legii iniţiale.

Precizăm că, în proiectul de
lege există prevederi a căror
aplicare are drept consecinţă
reducerea numărului de
rectificări.

5. Legile de
rectificare

Art.6. � Legile bugetare anuale pot fi
modificate, în cursul exerciţiului
bugetar prin legi de rectificare,
elaborate cel mai târziu până la data de
30 noiembrie. Legilor de rectificare li
se vor aplica aceleaşi proceduri ca şi

Legile de
rectificare

Se propune reformularea art.6, astfel:
«Art.6. � Legile bugetare anuale pot fi
modificate, în cursul exerciţiului
bugetar prin legi de rectificare,
elaborate cel mai târziu până la data de
31 octombrie. Legilor de rectificare li

Motivaţia susţinerii:
Zece luni constituie un termen

suficient pentru operarea de
modificări ale legilor de aprobare
a bugetelor. În plus, ordonatorii
de credite au nevoie de o
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Nr.
crt.

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia susţinerii/respingerii

legilor bugetare anuale iniţiale, cu
excepţia termenelor din calendarul
bugetar.

se vor aplica aceleaşi proceduri ca şi
legilor bugetare anuale iniţiale, cu
excepţia termenelor din calendarul
bugetar.»
Autori: domnii deputaţi Birtalan Ákos,
Ráduly Róbert - Grup parlamentar
UDMR.

perioadă de timp pentru a se
adapta modificărilor introduse pe
parcursul execuţiei bugetelor.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât
termenul limită de 30 noiembrie
ia în consideraţie şi eventualele
aspecte rezultate din execuţia
bugetară pe primele 10 luni ale
anului.

Pe de altă parte, rectificarea
bugetară se realizează pe baza
propunerilor ordonatorilor
principali de credite.

6. Principiul
universalităţii

Art.8. � (2) Veniturile bugetare nu pot
fi afectate direct unei cheltuieli
bugetare anume, cu excepţia donaţiilor
şi sponsorizărilor care au stabilite
destinaţii distincte.

Principiul
universalităţii

Se propune reformularea art.8 alin.(2),
astfel:
«Art.8. � (2) Veniturile bugetare nu
pot fi afectate direct unei cheltuieli
bugetare anume, cu excepţia donaţiilor
şi sponsorizărilor şi veniturilor din
fondurile speciale, care au stabilite
destinaţii distincte.»
Autor: domnul deputat Napoleon Pop
- Grup parlamentar PNL.

Motivaţia susţinerii:
Fondurile speciale au

destinaţii distincte stabilite prin
legi speciale, deci trebuie şi ele
să figureze la acest articol.
Destinaţia fondurilor speciale nu
poate fi deci modificată, nici
măcar pentru acoperirea
deficitului bugetar, după cum s-a
mai procedat şi procedează.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât este în
contradicţie cu prevederile art.10
alin.(2) şi (3), care prevăd de fapt
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Nr.
crt.

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia susţinerii/respingerii

desfiinţarea fondurilor speciale.

7. Principiul
unităţii

Art.10. � (2) Toate veniturile reţinute
şi utilizate în sistem extrabugetar, sub
diverse forme şi denumiri, se introduc
în bugetul de stat, urmând regulile şi
principiile acestui buget, cu excepţia
celor prevăzute la art.62 alin.(1), lit.b)
şi c) şi la art.68.

Principiul
unităţii

Se propune reformularea art.10
alin.(2), astfel:
«Art.10. � (2) Toate veniturile reţinute
şi utilizate în sistem extrabugetar, sub
diverse forme şi denumiri, cu excepţia
instituţiilor şi unităţilor de învăţământ,
se introduc în bugetul de stat, urmând
regulile şi principiile acestui buget.»
Autor: Anghel Stanciu.

Amendament respins de
Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor.

8. Principiul
unităţii

Art.10. � (3) Veniturile şi cheltuielile
fondului special pentru dezvoltarea
sistemului energetic şi ale fondului
special al drumurilor publice, se
introduc în bugetul de stat ca venituri
şi cheltuieli cu destinaţie specială,
urmând regulile şi principiile acestui
buget.

Principiul
unităţii

Se propune reformularea art.10
alin.(3), astfel:
«Art.10. � (3) Veniturile şi cheltuielile
fondurilor speciale, se introduc în
bugetul de stat ca venituri şi cheltuieli
cu destinaţie specială, urmând regulile
şi principiile acestui buget.»
Autor: domnul deputat Napoleon Pop
- Grup parlamentar PNL.

Motivaţia susţinerii:
De acelaşi regim trebuie să

beneficieze toate fondurile
speciale, nu numai cel energetic
şi respectiv al drumurilor
publice, cum se specifică în
proiectul de lege.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât în
prezent există numai cele două
fonduri speciale nominalizate la
art.10 alin.(3).

9. Principiul
unităţii

Art.10. � (4) Se interzice reţinerea şi
utilizarea de venituri în regim
extrabugetar şi constituirea de fonduri
publice în afara bugetului de stat.

Principiul
unităţii

Se propune reformularea art.10
alin.(4), astfel:
«Art.10. � (4) Reţinerea şi utilizarea
de venituri în regim extrabugetar şi
constituirea de fonduri publice în afara
bugetului de stat se poate face numai
de instituţiile publice prevăzute la
art.62 alin.(1), lit.b) şi lit.c) şi art.68.»

Motivaţia susţinerii:
Conform Legii învăţământului

nr.84/1995, republicată, art.170
alin.(3), instituţiile de învăţământ
pot beneficia şi utiliza şi alte
surse de venituri.

Motivaţia respingerii:
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia susţinerii/respingerii

Autor: Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor.

Se propune respingerea
amendamentului, întrucât s-a
propus eliminarea alineatului
respectiv şi se regăseşte la nr.
crt.6 din Anexa nr. 1
�Amendamente admise�.

10. Principiul
unităţii

Art.10. � (4) Se interzice reţinerea şi
utilizarea de venituri în regim
extrabugetar şi constituirea de fonduri
publice în afara bugetului de stat.

Principiul
unităţii

Se propune reformularea art.10
alin.(4), astfel:
«Art.10. � (4) Se interzice reţinerea şi
utilizarea de venituri în regim
extrabugetar şi constituirea de fonduri
publice în afara bugetului de stat cu
excepţia instituţiilor şi unităţilor de
învăţământ şi cercetare.»
Autor: Anghel Stanciu.

Amendament respins de
Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor.

11. Principiul
unităţii

Art.10. � (5) În vederea respectării
principiilor bugetare, în termen de trei
ani de la data intrării în vigoare a
prezentei legi, Guvernul propune
Parlamentului modificarea actelor
normative pentru desfiinţarea
veniturilor şi cheltuielilor cu destinaţie
specială incluse în bugetul de stat.

Principiul
unităţii

Se propune reformularea art.10
alin.(5), astfel:
«Art.10. � (5) În vederea respectării
principiilor bugetare, în termen de un
an de la data intrării în vigoare a
prezentei legi, Guvernul propune
Parlamentului modificarea actelor
normative pentru desfiinţarea
veniturilor şi cheltuielilor cu destinaţie
specială incluse în bugetul de stat.»
Autor: domnul deputat Călin Popescu
Tăriceanu - Grup parlamentar PNL.

Motivaţia susţinerii:
Amânarea pe parcursul a trei

ani a modificărilor privind actele
normative pentru desfiinţarea
veniturilor şi cheltuielilor cu
destinaţie specială incluse în
bugetul de stat este un obiectiv
mult prea puţin ambiţios şi
ilustrează o lipsă de voinţă
politică.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, deoarece
implementarea Legii privind
finanţele publice este un proces
de durată, care necesită adaptarea
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia susţinerii/respingerii

la condiţiile economice
româneşti a noilor concepte şi
proceduri. Totodată, definitivarea
reformelor în anumite sectoare şi
stabilizarea acestora se poate
întinde pe o perioadă mai mare
de un an.

12. Principiul
unităţii

Art.10. � (5) În vederea respectării
principiilor bugetare, în termen de trei
ani de la data intrării în vigoare a
prezentei legi, Guvernul propune
Parlamentului modificarea actelor
normative pentru desfiinţarea
veniturilor şi cheltuielilor cu destinaţie
specială incluse în bugetul de stat.

Principiul
unităţii

Se propune ca prevederile art.10
alin.(5) să fie introduse în capitolul
destinat dispoziţiilor finale.
Autori: domnii deputaţi Birtalan Ákos,
Ráduly Róbert - Grup parlamentar
UDMR.

Motivaţia susţinerii:
Prevederile au caracter

temporar, urmând ca în timp de
trei ani să se realizeze
desfiinţarea fondurilor speciale.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât
alineatul este în concordanţă cu
prevederile întregului art.10.

13. Principiul
unităţii

Art.10. � (5) În vederea respectării
principiilor bugetare, în termen de trei
ani de la data intrării în vigoare a
prezentei legi, Guvernul propune
Parlamentului modificarea actelor
normative pentru desfiinţarea
veniturilor şi cheltuielilor cu destinaţie
specială incluse în bugetul de stat.

Principiul
unităţii

Se propune reformularea art.10
alin.(5), astfel:
«Art.10. � (5) În vederea respectării
principiilor bugetare, în termen de trei
ani de la data intrării în vigoare a
prezentei legi, Guvernul României va
propune Parlamentului României
modificarea actelor normative în
vigoare în scopul abrogării
prevederilor cu privire la veniturile şi
cheltuielile cu destinaţie specială
incluse în bugetul de stat.»
Autor: domnul deputat Tudor Mohora.

Motivaţia susţinerii:
Pentru o mai bună redactare în

sensul că se abrogă prevederile
din actele normative existente cu
privire la veniturile şi cheltuielile
cu destinaţie specială.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât forma
de redactare din proiectul de lege
porneşte de la situaţia, firească,
în care se poate modifica numai
un act normativ în vigoare si nu
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unul abrogat, astfel încât
considerăm că formularea
propusă nu aduce un plus de
rigoare normativă.

14. Principiul
anualităţii

Art.11. � (2) Toate operaţiunile de
încasări şi plăţi efectuate în cursul
unui an bugetar în contul unui buget
aparţin exerciţiului corespunzător de
execuţie a bugetului respectiv.

Principiul
anualităţii

Se propune reformularea art.11
alin.(2), astfel:
«Art.11. � (2) Toate operaţiunile de
încasări şi plăţi efectuate în cursul
unui an bugetar în contul unui buget
aparţin exerciţiului corespunzător de
execuţie a bugetului respectiv, cu
excepţia instituţiilor publice prevăzute
la art.62 alin.(1), lit.b) şi lit.c) şi
art.68.»
Autor: Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor.

Motivaţia susţinerii:
Se exceptează veniturile

proprii gestionate în regim
extrabugetar.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât
propunerea din proiectul de lege
reflectă principiul anualităţii.
Propunerea de exceptare a
�instituţiilor publice prevăzute la
art.62 alin.(1), lit.b) şi lit.c) şi
art.68� nu are sens în condiţiile
în care toate instituţiile publice
trebuie să aplice regulile
bugetare.

15. Reguli privind
cheltuielile
bugetare

Art.14. � (3) Nici o cheltuială din
fonduri publice nu poate fi angajată,
ordonanţată şi plătită dacă nu este
aprobată potrivit legii  şi nu are
prevederi bugetare.

Reguli privind
cheltuielile
bugetare

Se propune reformularea art.14
alin.(3), astfel:
«Art.14. � (3) Nici o cheltuială din
fondurile provenite de la bugetul de
stat, bugetul asigurărilor sociale de stat
şi bugetele fondurilor speciale nu
poate fi angajată, ordonanţată şi plătită
dacă nu este aprobată potrivit legii  şi
nu are prevederi bugetare.»
Autor: Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei

Motivaţia susţinerii:
Se exceptează cheltuielile din

veniturile proprii gestionate în
regim extrabugetar.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât
propunerea restricţionează
conceptul de fonduri publice şi
limitează, totodată, sfera de
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Deputaţilor. aplicare a bunei gestiuni
financiare.

Veniturile proprii ale
instituţiilor publice sau
activităţilor acestora nu pot fi
excluse din noţiunea de fonduri
publice.

16. Limite privind
micşorarea
veniturilor şi
majorarea
cheltuielilor
bugetare

Art.15. � (1) În cazurile în care se fac
propuneri de elaborare a unor proiecte
de acte normative a căror aplicare
atrage micşorarea veniturilor sau
majorarea cheltuielilor aprobate prin
buget, iniţiatorii au obligaţia să
prevadă şi mijloacele necesare
acoperirii minusului de venituri sau
creşterii cheltuielilor. În acest scop,
iniţiatorii trebuie să elaboreze fişa
financiară care însoţeşte expunerea de
motive sau nota de fundamentare,
după caz şi care este permanent
actualizată în concordanţă cu
eventualele modificări intervenite în
proiectul de act normativ. În această
fişă se înscriu efectele financiare
asupra bugetului general consolidat,
care trebuie să aibă în vedere:
a) schimbările anticipate în veniturile
şi cheltuielile bugetare pentru
următorii cinci ani;
b) eşalonarea anuală a creditelor
bugetare, în cazul acţiunilor
multianuale;

Limite privind
micşorarea
veniturilor şi
majorarea
cheltuielilor
bugetare

Se propune eliminarea integrală a
art.15.
Autori: domnii deputaţi Birtalan Ákos,
Ráduly Róbert - Grup parlamentar
UDMR.

Motivaţia susţinerii:
Se restrânge dreptul de iniţiere

a unor proiecte de acte
normative.

Intră în contradicţie cu
prevederile legate de legile de
rectificare.

Termenul de 5 ani de
previzionare a modificărilor
induse veniturilor şi cheltuielilor
bugetare este nerealist, deoarece
bugetele se aprobă pentru un an
financiar. În plus, chiar şi
proiecţiile Ministerului
Finanţelor Publice acoperă doar o
perioadă de 3 ani.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât
stipularea acestui articol în
proiectul legii conferă mai multă
stabilitate şi predictibilitate
politicii fiscal-bugetare şi este în
conformitate cu principiile



- 23 -

Nr.
crt.

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia susţinerii/respingerii

c) propuneri realiste în vederea
acoperirii majorării cheltuielilor;
d) propuneri realiste în vederea
acoperirii minusului de venituri;
e) avizul Ministerului Finanţelor
Publice şi/sau altor instituţii implicate.
(2) După depunerea proiectului legii
bugetare anuale la Parlament, nu se
poate aproba nici un act normativ care
să diminueze veniturile bugetare sau
să majoreze cheltuielile bugetare
aferente exerciţiului bugetar pentru
care s-a elaborat bugetul. Astfel de
acte normative pot fi aprobate în
condiţiile prevederilor alin.(1), dar cu
precizarea surselor de acoperire a
diminuării veniturilor sau a majorării
cheltuielilor bugetare.

practicii comunitare.

17. Limite privind
micşorarea
veniturilor şi
majorarea
cheltuielilor
bugetare

Art.15. � (1), lit.a) schimbările
anticipate în veniturile şi cheltuielile
bugetare pentru următorii cinci ani;

Limite privind
micşorarea
veniturilor şi
majorarea
cheltuielilor
bugetare

Se propune reformularea art.15
alin.(1), lit.a), astfel:
«Art.15. � (1), lit.a) schimbările
anticipate în veniturile şi cheltuielile
bugetare pentru următorii trei ani;»
Autor: domnul deputat Călin Popescu
Tăriceanu - Grup parlamentar PNL.

Motivaţia susţinerii:
Bugetul este construit luându-

se în calcul proiecţia situaţiei
macroeconomice pentru
următorii trei ani. În acest caz,
este o necorelare ca în cazul unor
proiecte normative care atrag
micşorarea veniturilor şi
majorarea cheltuielilor, să se
anticipeze schimbările veniturilor
şi cheltuielilor bugetare pentru
următorii cinci ani.

Motivaţia respingerii:
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Se propune respingerea
amendamentului, întrucât o
perioadă de 5 ani pentru
schimbările anticipate în evoluţia
veniturilor şi cheltuielilor
bugetare conferă mai multă
stabilitate politicii fiscal-bugetare
din ţara noastră, privită în
perspectivă pe termen lung.

18. Limite privind
micşorarea
veniturilor şi
majorarea
cheltuielilor
bugetare

Art.15. � (2) După depunerea
proiectului legii bugetare anuale la
Parlament, nu se poate aproba nici un
act normativ care să diminueze
veniturile bugetare sau să majoreze
cheltuielile bugetare aferente
exerciţiului bugetar pentru care s-a
elaborat bugetul. Astfel de acte
normative pot fi aprobate în condiţiile
prevederilor alin.(1), dar cu precizarea
surselor de acoperire a diminuării
veniturilor sau a majorării cheltuielilor
bugetare.

Limite privind
micşorarea
veniturilor şi
majorarea
cheltuielilor
bugetare

Se propune reformularea art.15
alin.(2), astfel:
«Art.15. � (2) După aprobarea
proiectului legii bugetare anuale la
Parlament, nu se poate aproba nici un
act normativ care să diminueze
veniturile bugetare sau să majoreze
cheltuielile bugetare aferente
exerciţiului bugetar pentru care s-a
elaborat bugetul. Astfel de acte
normative pot fi aprobate în condiţiile
prevederilor alin.(1), dar cu precizarea
surselor de acoperire a diminuării
veniturilor sau a majorării cheltuielilor
bugetare.»
Autor: domnul deputat Anghel
Stanciu.

Motivaţia susţinerii:
Aprobarea legii bugetului

anual este momentul în care
bugetul nu mai poate suferi
modificări.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât textul
art.15 alin.(2) din proiectul de
lege se referă la perioada de timp
începând cu 15 octombrie, dată la
care s-a depus proiectul de buget,
şi care a fost proiectat pe baza
legislaţiei în vigoare la data
respectivă, într-un context
macroeconomic prognozat şi al
unui nivel al deficitului bugetar
rezonabil, posibil de finanţat
neinflaţionist.

19. Aprobarea
bugetelor

Art.16. � (1), lit.c) bugetele
instituţiilor publice finanţate parţial
din bugetele de la lit.a), prin lege, ca

Aprobarea
bugetelor

Se propune reformularea art.16
alin.(1), lit.c), astfel:
«Art.16. � (1), lit.c) bugetele

Motivaţia susţinerii:
Conform prevederilor Legii

învăţământului nr.84/1995,
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anexe la bugetele ordonatorilor
principali de credite;

instituţiilor publice finanţate parţial
din bugetele de la lit.a), prin lege, ca
anexe la bugetele ordonatorilor
principali de credite, cu excepţia
instituţiilor publice prevăzute la art.62
alin.(1), lit.b) şi lit.c) şi art.68 pentru
care în anexe se prevăd numai sumele
de la buget;»
Autor: Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor

republicată, art.170 alin.(3) şi cu
modificările şi completările
ulterioare (Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr.184/2001, art.2).

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât
propunerea nu se justifică,
excepţia propusă neavând sens.

20. Aprobarea
bugetelor

Art.16. � (1), lit.c) bugetele
instituţiilor publice finanţate parţial
din bugetele de la lit.a), prin lege, ca
anexe la bugetele ordonatorilor
principali de credite;

Aprobarea
bugetelor

Se propune reformularea art.16
alin.(1), lit.c), astfel:
«Art.16. � (1), lit.c) bugetele
instituţiilor publice finanţate parţial
din bugetele de la lit.a), prin lege, ca
anexe la bugetele ordonatorilor
principali de credite, iar bugetele
pentru veniturile proprii se aprobă de
organele de conducere ale instituţiilor
şi unităţilor de învăţământ;»
Autori: domnii deputaţi Anghel
Stanciu, Napoleon Antonescu, Ferenc
Asztalos.

Amendament respins de
Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor.

21. Aprobarea
bugetelor

Art.16. � (1), lit.c) bugetele
instituţiilor publice finanţate parţial
din bugetele de la lit.a), prin lege, ca
anexe la bugetele ordonatorilor
principali de credite;

Aprobarea
bugetelor

Se propune reformularea art.16
alin.(1), lit.c), astfel:
«Art.16. � (1), lit.c) bugetele
instituţiilor publice finanţate parţial
din bugetele de la lit.a), prin lege,
pentru partea de la buget ca anexe la
bugetele ordonatorilor principali de
credite; pentru partea provenită din

Amendament respins de
Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor.



- 26 -

Nr.
crt.

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia susţinerii/respingerii

venituri proprii de conducătorul
instituţiei publice;»
Autori: domnii deputaţi Petru Andea,
Ionel Marineci, Mihai Baciu.

22. Aprobarea
bugetelor

Art.16. � (1), lit.c) bugetele
instituţiilor publice finanţate parţial
din bugetele de la lit.a), prin lege, ca
anexe la bugetele ordonatorilor
principali de credite;
d) bugetele instituţiilor publice
finanţate integral din bugetele
prevăzute la lit.a) de către ordonatorul
de credite ierarhic superior al acestora;

Aprobarea
bugetelor

Se propune la art.16 alin.(1),
comasarea lit.c) şi d), astfel:
«Art.16. � (1), lit.c) bugetele
instituţiilor publice finanţate parţial
sau integral din bugetele de la lit.a) de
către ordonatorul de credite ierarhic
superior al acestora, la nivelele
aprobate prin lege;»
Autor: domnul deputat Napoleon Pop
- Grup parlamentar PNL.

Motivaţia susţinerii:
Atât bugetele finanţate parţial,

cât şi cele finanţate integral din
bugetul de stat, bugetul
asigurărilor sociale de stat etc.
trebuie să urmeze acelaşi regim
de aprobare.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât cele 2
alineate reglementează două
situaţii diferite.

23. Rolul
Parlamentului

Art.17. � (1) Parlamentul adoptă legile
bugetare anuale şi legile de rectificare,
în contextul strategiei
macroeconomice prezentate de
Guvern.

Rolul
Parlamentului

Se propune eliminarea art.17 alin.(1).
Autori: domnii deputaţi Birtalan Ákos,
Ráduly Róbert � Grup parlamentar
UDMR.

Motivaţia susţinerii:
Parlamentului, ca organ

legislativ al ţării, nu îi poate fi
condiţionată puterea de
legiferare.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât legile
bugetare anuale şi legile de
rectificare sunt elaborate ţinând
seama de situaţia
macroeconomică a ţării, de
perspectivele economice pe
termen mediu şi lung şi nu aduc
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atingere puterii de legiferare a
Parlamentului.

24. Rolul
Parlamentului

Art.17. � (1) Parlamentul adoptă legile
bugetare anuale şi legile de rectificare,
în contextul strategiei
macroeconomice prezentate de
Guvern.

Rolul
Parlamentului

Se propune reformularea art.17
alin.(1), astfel:
«Art.17. � (1) Parlamentul adoptă
legile bugetare anuale şi legea de
rectificare, în contextul strategiei
macroeconomice prezentate de
Guvern.
Autor: domnul deputat Călin Popescu
Tăriceanu � Grup parlamentar PNL.

Motivaţia susţinerii:

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât
necesitatea elaborării legilor
rectificative este determinată de
schimbările intervenite în
evoluţia indicatorilor
macroeconomici şi de apariţia de
noi acte normative după
aprobarea legii iniţiale.

Precizăm că, în proiectul de
lege există prevederi a căror
aplicare are drept consecinţă
reducerea numărului de
rectificări.

25. Rolul
Parlamentului

Art.17. � (2) În cazul în care legile
bugetare anuale nu au fost adoptate de
către Parlament până, cel târziu, la
data de 15 decembrie a anului anterior
anului la care se referă proiectul de
buget, Guvernul va solicita
Parlamentului aplicarea procedurii de
urgenţă.

Rolul
Parlamentului

Se propune reformularea art.17
alin.(2), astfel:
«Art.17. � (2) În cazul în care legile
bugetare anuale nu au fost adoptate de
către Parlament până, cel târziu, la
data de 15 noiembrie a anului anterior
anului la care se referă proiectul de
buget, Guvernul va solicita
Parlamentului aplicarea procedurii de
urgenţă.»
Autori: doamna deputat PSD Lucia-
Cornelia Lepădatu şi domnul deputat
Călin Popescu Tăriceanu � Grup

Motivaţia susţinerii:
Termenul de 15 decembrie nu

permite ca până la începerea
anului bugetar să fie parcurse
etapele de adoptare, de contestare
la Curtea Constituţională, precum
şi de aprobare conform
prevederilor art.16 alin.(2) din
proiectul de lege.

Intrarea în procedură de
urgenţă abia după 15 decembrie
este prea târzie, având în vedere
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parlamentar PNL. vacanţa parlamentară. Termenul
ar trebui modificat în 15
noiembrie, avându-se în vedere
că, până la 15 octombrie,
proiectul bugetului trebuie să fi
fost depus la Parlament.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât se
consideră că este suficient timp
până la finele anului pentru
aprobarea bugetului.

26. Rolul
Parlamentului

Art.17. � (2) În cazul în care legile
bugetare anuale nu au fost adoptate de
către Parlament până, cel târziu, la
data de 15 decembrie a anului anterior
anului la care se referă proiectul de
buget, Guvernul va solicita
Parlamentului aplicarea procedurii de
urgenţă.

Rolul
Parlamentului

Se propune eliminarea art.17 alin.(2).
Autor: domnul deputat Napoleon Pop
� Grup parlamentar PNL.

Motivaţia susţinerii:
Imixtiune în atributele

Parlamentului, deoarece acesta,
conform art.74 din Constituţie,
aplică procedura de urgenţă
conform regulamentelor proprii.
Consecinţa întârzierii adoptării
bugetului de către Parlament,
este reglementată prin art.137
alin.(3) din Constituţie şi art.37
din prezentul proiect de lege.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât
formularea din proiectul de lege
conduce la o mai mare
operativitate în adoptarea
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proiectului de buget şi
posibilitatea începerii în bune
condiţii a anului bugetar următor,
pentru care se aprobă proiectul
de buget.

De altfel, din textul art.74 din
Constituţie, precum şi din
Regulamentele Senatului şi
Camerei Deputaţilor rezultă că
�la cererea Guvernului,
Parlamentul poate adopta
proiecte de legi cu procedură de
urgenţă�, şi ca urmare textul
art.17 alin.(2) nu înseamnă o
imixtiune în atributele
Parlamentului.

27. Rolul
Parlamentului

Art.17. � (3) În timpul dezbaterilor,
nici un amendament propus la legea
bugetară anuală nu poate fi aprobat
decât dacă prin acesta se redistribuie,
se reduce sau se elimină o cheltuială.
Nu pot fi aprobate amendamente care
determină majorarea nivelului
deficitului bugetar.

Rolul
Parlamentului

Se propune eliminarea art.17 alin.(3).
Autori: Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor şi domnii deputaţi Eugen
Nicolăescu � Grup parlamentar PNL,
Birtalan Ákos, Ráduly Róbert � Grup
parlamentar UDMR.

Motivaţia susţinerii:
Afectează suveranitatea

Parlamentului şi încalcă
Constituţia.

Se încalcă principiul separaţiei
puterilor în stat: se aduce
atingere atributului legislativ al
Parlamentului prin interdicţia ca
acesta să propună amendamente
la proiectul legii bugetare anuale.
Astfel, parlamentarii pot propune
şi amendamente prin care nu se
reduce sau elimină o cheltuială,
dacă se precizează sursa de
venituri, neafectând nivelul
deficitului bugetar.



- 30 -

Nr.
crt.

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia susţinerii/respingerii

Nu poate fi limitată puterea
Parlamentului, iar dacă o
modificare este adoptată de
comisiile de specialitate reunite
sau de plenul celor două Camere,
atunci Ministerului Finanţelor
Publice îi revine sarcina de a
identifica resursele necesare.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât
formularea din proiect are drept
scop menţinerea sub control a
deficitului bugetar, care este
stabilit în concordanţă cu alte
variabile macroeconomice:
P.I.B., rata inflaţiei, rata de
creştere economică. Din acest
motiv nivelul de deficit nu poate
fi schimbat, pentru că ar aduce
grave perturbări echilibrului
macroeconomic.

De altfel, motivaţiile
amendamentului sunt în
contradicţie cu prevederile
art.137 alin.(5) din Constituţia
României, potrivit cărora nici o
cheltuială bugetară nu poate fi
aprobată fără stabilirea sursei de
finanţare.
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28. Rolul
Parlamentului

Art.17. � (4) Parlamentul adoptă legile
contului general anual de execuţie.

Rolul
Parlamentului

Se propune completarea art.17
alin.(4), astfel:
«Art.17. � (4) Parlamentul adoptă
legile contului general anual de
execuţie, până la 30 iunie al anului
curent pentru anul financiar încheiat,
urmând procedurile de lucru ale
şedinţelor comune ale Camerei
Deputaţilor şi Senatului, conform
prevederilor art.62 alin.(2), lit.b) din
Constituţia României.»
Autor: domnul deputat Eugen
Nicolăescu � Grup parlamentar PNL.

Motivaţia susţinerii:
Este necesar să se precizeze

termenul şi procedura de
adoptare.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât nu se
poate impune un termen
Parlamentului pentru adoptarea
contului general de execuţie.

29. Rolul
Ministerului
Finanţelor
Publice

Art.19. � lit.h) asigură informaţii
privind finanţele publice;

Rolul
Ministerului
Finanţelor
Publice

Se propune reformularea art.19, lit.h),
astfel:
«Art.19. � lit.h) furnizează
Parlamentului materialele şi
documentele care au stat la baza
elaborării proiectelor de legi ale
bugetelor odată cu înaintarea acestora
spre aprobare. Oferă cu promptitudine
informaţiile solicitate suplimentar de
membrii comisiilor de specialitate ale
celor două Camere pe parcursul
dezbaterii proiectelor de legi;»
Autori: domnii deputaţi Birtalan Ákos,
Ráduly Róbert � Grup parlamentar
UDMR.

Motivaţia susţinerii:
Propunerea are la bază

principiul transparenţei
constituirii şi utilizării fondurilor
publice, ca drept fundamental al
cetăţenilor reprezentaţi în
autoritatea legiuitoare a ţării. În
consecinţă, prevederea este
necesară pentru a asigura
suportul informaţional necesar
aprobării în condiţii optime de
transparenţă de către legislativ a
proiectelor de legi ale bugetelor.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât
propunerea excede prevederilor
constituţionale (art.110 din
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Constituţia României).
Amendamentul a fost reformulat
şi se regăseşte la nr. crt.15 din
anexa nr.1 �Amendamente
admise�.

30. Rolul
Ministerului
Finanţelor
Publice

Art.19. � lit.o) prezintă semestrial
Guvernului, împreună cu Banca
Naţională a României, informări
asupra modului de realizare a balanţei
de plăţi externe şi a balanţei creanţelor
şi angajamentelor externe şi propun
soluţii de acoperire a deficitului sau de
utilizare a excedentului din contul
curent al balanţei de plăţi externe;

Rolul
Ministerului
Finanţelor
Publice

Se propune reformularea art.19, lit.o),
astfel:
«Art.19. � lit.o) prezintă semestrial
Guvernului şi Parlamentului, împreună
cu Banca Naţională a României,
informări asupra modului de realizare
a balanţei de plăţi externe şi a balanţei
creanţelor şi angajamentelor externe şi
propun soluţii de acoperire a
deficitului sau de utilizare a
excedentului din contul curent al
balanţei de plăţi externe;»
Autori: domnii deputaţi Birtalan Ákos,
Ráduly Róbert � Grup parlamentar
UDMR.

Motivaţia susţinerii:
Pentru stipularea clară a

obligaţiei de a informa
Parlamentul asupra unor
probleme de o importanţă
deosebită.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât textul
respectiv s-a reformulat şi se
regăseşte la nr.crt.16 din anexa
nr.1 �Amendamente admise�.

31. Categorii de
ordonatori de
credite

Art.20. � (2) Ordonatorii principali de
credite pot delega această calitate
înlocuitorilor de drept, secretarilor
generali sau altor persoane
împuternicite în acest scop. Prin actul
de delegare, ordonatorii principali de
credite vor preciza limitele şi
condiţiile delegării.

Categorii de
ordonatori de
credite

Se propune reformularea art.20
alin.(2), astfel:
«Art.20. � (2) Ordonatorii principali
de credite pot delega această calitate
numai secretarilor generali, având în
vedere calitatea acestora de funcţionari
publici, care asigură continuitatea
activităţii instituţiilor. Prin actul de
delegare, ordonatorii principali de
credite vor preciza limitele şi
condiţiile delegării.»
Autor: domnul deputat Eugen

Motivaţia susţinerii:
Miniştrii şi secretarii de stat

fiind numiţi politic, secretarii
generali sunt singurii care au şi
calitatea de funcţionari publici şi
asigură continuitatea activităţii
instituţiilor.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât textul
din proiectul de lege este
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Nicolăescu � Grup parlamentar PNL. permisiv şi nu restrictiv, pentru
creşterea operativităţii pe
parcursul programării şi execuţiei
bugetare.

32. Categorii de
ordonatori de
credite

Art.20. � (2) Ordonatorii principali de
credite pot delega această calitate
înlocuitorilor de drept, secretarilor
generali sau altor persoane
împuternicite în acest scop. Prin actul
de delegare, ordonatorii principali de
credite vor preciza limitele şi
condiţiile delegării.

Categorii de
ordonatori de
credite

Se propune eliminarea art.20 alin.(2).
Autor: domnul deputat Napoleon Pop
� Grup parlamentar PNL.

Motivaţia susţinerii:
Delegarea calităţii de

ordonatori principali de credite
nu trebuie lăsată la latitudinea
acestora, ceea ce ar însemna o
derogare de la răspundere. De
fapt reglementarea delegării
calităţii de ordonatori principali
este stipulată în alin.(3). Dacă nu
se acceptă amendamentul, trebuie
reglementată şi situaţia celorlalţi
ordonatori.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât
delegarea este necesară, fiind
prezentă şi în procedura
comunitară.

Posibilitatea delegării conduce
la derularea în bune condiţii a
procesului bugetar şi la creşterea
operativităţii acestuia.

33. Categorii de
ordonatori de
credite

Art.20. � alin.(5) nou Categorii de
ordonatori de
credite

Se propune introducerea la art.20 a
unui alineat nou, alin.(5), cu următorul
cuprins:
«Art.20. � (5) Ordonatorii secundari
sau terţiari de credite, după caz, pot

Motivaţia susţinerii:
Precizare necesară în caz de

indisponibilitate a conducătorului
instituţiei respective.
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delega această calitate înlocuitorilor de
drept împuterniciţi în acest scop. Prin
actul de delegare, ordonatorii
secundari sau terţiari de credite vor
preciza limitele şi condiţiile delegării.»
Autor: Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât
delegarea competenţelor la
nivelul ordonatorilor secundari
sau terţiari de credite măreşte
riscul încălcării principiilor bunei
gestiuni financiare.

Totodată, potrivit legislaţiei în
vigoare în domeniul controlului
financiar preventiv şi
propunerilor din proiectul Legii
privind finanţele publice,
persoana care îndeplineşte
calitatea de ordonator de credite,
este incompatibilă cu persoanele
care exercită controlul financiar
preventiv şi, respectiv,
efectuează plăţi din fonduri
publice.

34. Rolul
ordonatorilor de
credite

Art.21. � (4) Ordonatorii principali de
credite vor repartiza potrivit alin.(1),
creditele bugetare, după reţinerea a
10% din prevederile aprobate acestora,
pentru asigurarea unei execuţii
bugetare prudente, cu excepţia
cheltuielilor de personal şi a celor care
decurg din obligaţii internaţionale,
care vor fi repartizate integral.
Repartizarea sumelor reţinute în
proporţie de 10% se face în semestrul
al doilea, după examinarea de către

Rolul
ordonatorilor de
credite

Se propune eliminarea art.21 alin.(4).
Autori: Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor şi domnii deputaţi
Birtalan Ákos, Ráduly Róbert � Grup
parlamentar UDMR.

Motivaţia susţinerii:
Se propune eliminarea pentru

a nu periclita activitatea şi a nu
crea disfuncţionalităţi în cadrul
instituţiei bugetare.

Execuţia bugetară
prudentă poate fi urmărită prin
raportările periodice înaintate
Ministerului Finanţelor
Publice. În lege se prevede şi
faptul că creditele bugetare
sunt limite maxime de
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Guvern a execuţiei bugetare pe primul
semestru.

cheltuieli, astfel că rezerva de
10% nu se justifică.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât textul
din proiectul de lege oferă
posibilitatea unei execuţii
bugetare prudente, conform
principiului bunei gestiuni
financiare.

35. Rolul
ordonatorilor de
credite

Art.21. � (4) Ordonatorii principali de
credite vor repartiza potrivit alin.(1),
creditele bugetare, după reţinerea a
10% din prevederile aprobate acestora,
pentru asigurarea unei execuţii
bugetare prudente, cu excepţia
cheltuielilor de personal şi a celor care
decurg din obligaţii internaţionale,
care vor fi repartizate integral.
Repartizarea sumelor reţinute în
proporţie de 10% se face în semestrul
al doilea, după examinarea de către
Guvern a execuţiei bugetare pe primul
semestru.

Rolul
ordonatorilor de
credite

Se propune reformularea art.21
alin.(4), astfel:
«Art.21. � (4) Ordonatorii principali
de credite vor repartiza potrivit
alin.(1), creditele bugetare, după
reţinerea a 10% din prevederile
aprobate acestora, pentru asigurarea
unei execuţii bugetare prudente, cu
excepţia cheltuielilor de personal,
transferurilor şi a celor care decurg din
obligaţii internaţionale, care vor fi
repartizate integral. Repartizarea
sumelor reţinute în proporţie de 10%
se face în semestrul al doilea, după
examinarea de către Guvern a
execuţiei bugetare pe primul
semestru.»
Autor: Napoleon Antonescu.

Amendament respins de
Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor.

36. Rolul
ordonatorilor de
credite

Art.21. � (4) Ordonatorii principali de
credite vor repartiza potrivit alin.(1),
creditele bugetare, după reţinerea a

Rolul
ordonatorilor de
credite

Se propune reformularea art.21
alin.(4), astfel:
«Art.21. � (4) Ordonatorii principali

Motivaţia susţinerii:
Este necesar să se facă

precizarea că reţinerea este de
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10% din prevederile aprobate acestora,
pentru asigurarea unei execuţii
bugetare prudente, cu excepţia
cheltuielilor de personal şi a celor care
decurg din obligaţii internaţionale,
care vor fi repartizate integral.
Repartizarea sumelor reţinute în
proporţie de 10% se face în semestrul
al doilea, după examinarea de către
Guvern a execuţiei bugetare pe primul
semestru.

de credite vor repartiza potrivit
alin.(1), creditele bugetare, după
reţinerea a 10% din prevederile anuale
aprobate acestora, pentru asigurarea
unei execuţii bugetare prudente, cu
excepţia cheltuielilor de personal şi a
celor care decurg din obligaţii
internaţionale, care vor fi repartizate
integral. Repartizarea sumelor reţinute
în proporţie de 10% se face în
semestrul al doilea, după examinarea
de către Guvernul României a
execuţiei bugetare pe primul semestru,
dar nu mai târziu de 15 august.»
Autor: domnul deputat Tudor Mohora.

10% din prevederile anuale
pentru a fi în concordanţă şi cu
prevederile art.48 privind
repartizarea pe trimestre a
veniturilor şi cheltuielilor
aprobate prin bugetul de stat.
Totodată, pentru a se evita
neutilizarea unor fonduri
aprobate este necesar un termen
limită pentru examinarea
execuţiei bugetare pe primul
semestru.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât
expresia �repartizează creditele
bugetare aprobate� desemnează
împărţirea creditelor bugetare
aprobate prin bugetul unui
ordonator principal de credite,
ordonatorilor secundari şi terţiari
şi nu repartizarea pe trimestre.

În ceea ce priveşte termenul
limită de 15 august, considerăm
că acesta nu se justifică prin
�evitarea neutilizării unor fonduri
aprobate�.

37. Structura
bugetelor

Art.29. � (4) Numărul de salariaţi,
permanenţi şi temporari şi fondul
salariilor de bază, se aprobă, distinct,
prin anexă la bugetul fiecărui

Structura
bugetelor

Se propune reformularea art.29
alin.(4), astfel:
«Art.29. � (4) Numărul de salariaţi,
permanenţi şi temporari şi fondul

Motivaţia susţinerii:
Se încalcă principiul

autonomiei manageriale şi
finanţării globale.
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ordonator principal de credite.
Numărul de salariaţi aprobat fiecărei
instituţii publice nu poate fi depăşit.

salariilor de bază, se aprobă, distinct,
prin anexa la bugetul fiecărui
ordonator principal de credite.
Numărul de salariaţi aprobat fiecărei
instituţii publice nu poate fi depăşit.
Fac excepţie instituţiile şi activităţile
finanţate integral sau parţial din
venituri proprii.»
Autor: Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât
motivaţia potrivit căreia se
încalcă principiul �autonomiei
manageriale� nu are nici o
relevanţă şi, mai mult, nici nu are
legătură cu textul din proiectul de
lege.

38. Structura
bugetelor

Art.29. � alin.(8) nou Structura
bugetelor

Se propune introducerea la art.29 a
unui alineat nou, alin.(8), cu următorul
cuprins:
«Art.29. � (8) Se interzice orice
modificare a nivelului impozitelor şi
taxelor, peste cotele existente la data
intrării în vigoare a prezentei legi.
Orice restructurare a sistemului de
impozite şi taxe nu poate depăşi
nivelul maxim existent la data intrării
în vigoare a prezentei legi.»
Autor: domnul deputat Eugen
Nicolăescu � Grup parlamentar PNL.

Motivaţia susţinerii:
Este necesară o limitare a

nivelului de impozitare, avându-
se în vedere că populaţia nu mai
poate suporta o creştere a
gradului de impozitare existent în
prezent.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât nivelul
de impozitare se stabileşte în
funcţie de evoluţia economiei
într-o perioadă dată. De altfel, la
stabilirea nivelului de impozitare
se au în vedere şi criterii de ordin
social. Este ştiut faptul că
stabilirea sarcinii fiscale peste un
anumit nivel poate conduce la
ineficienţa sistemului fiscal, cu
efecte negative asupra colectării
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veniturilor bugetare şi deci a
deficitului bugetar, însă limitarea
nivelului impozitelor şi taxelor la
un moment fix, fără a ţine seama
de evoluţiile macroeconomice nu
se poate realiza printr-o lege-
cadru.

Totodată, potrivit art.138
alin.(1) din Constituţia României,
impozitele, taxele şi orice alte
venituri ale bugetului de stat şi
bugetului asigurărilor sociale de
stat se stabilesc numai prin lege.

39. Fonduri la
dispoziţia
Guvernului

Art.30. � (2) Fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori principali
de credite ai bugetului de stat şi ai
bugetelor locale,  pe bază de hotărâri
ale Guvernului, pentru finanţarea unor
cheltuieli urgente sau neprevăzute
apărute în timpul exerciţiului bugetar.

Fonduri la
dispoziţia
Guvernului

Se propune la art.30 alin.(2) definirea
sintagmei �cheltuieli urgente sau
neprevăzute�.
Autori: domnii deputaţi Birtalan Ákos,
Ráduly Róbert � Grup parlamentar
UDMR.

Motivaţia susţinerii:
Pentru stabilirea clară a

destinaţiei fondurilor publice
prevăzute în Fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia Guvernului
şi pentru evitarea situaţiilor
echivoce.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât nu este
necesară definirea sintagmei
respective, deoarece aceasta este
clară în contextul proiectului de
lege.

40. Elaborarea
indicatorilor
macroeconomici

Art.31. � Indicatorii macroeconomici
şi sociali prevăzuţi la art.28 lit.a)
pentru anul bugetar pentru care se
elaborează proiectul de buget, precum

Elaborarea
indicatorilor
macroeconomici

Se propune la art.31 să se precizeze
�organele abilitate� să elaboreze
indicatorii macroeconomici şi sociali.
Autori: domnii deputaţi Birtalan Ákos,

Motivaţia susţinerii:
Pentru o urmărire a modului

în care instituţiile publice
respectă prevederile legale şi
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şi pentru următorii trei ani, vor fi
elaboraţi de organele abilitate până la
data de 31 martie a anului curent.
Aceşti indicatori vor fi actualizaţi pe
parcursul desfăşurării procesului
bugetar.

Ráduly Róbert � Grup parlamentar
UDMR.

pentru a putea fi aplicate
sancţiuni în cazul încălcării
acestora.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât
structura organelor abilitate cu
elaborarea indicatorilor
macroeconomici este flexibilă.
Specificarea acestora reprezintă o
noţiune de detaliere care nu poate
face obiectul unei legi-cadru.

41. Limitele de
cheltuieli

Art.32. � Ministerul Finanţelor
Publice va înainta Guvernului, până la
data de 1 mai obiectivele politicii
fiscale şi bugetare pentru anul bugetar
pentru care se elaborează proiectul de
buget şi următorii trei ani, împreună cu
limitele de cheltuieli stabilite pe
ordonatorii principali de credite,
urmând ca acesta să le aprobe până la
data de 15 mai şi să informeze
comisiile pentru buget, finanţe şi bănci
ale Parlamentului asupra principalelor
orientări ale politicii sale
macroeconomice şi ale finanţelor
publice.

Limitele de
cheltuieli

Se propune reformularea art.32, astfel:
«Art.32. � Ministerul Finanţelor
Publice va înainta Guvernului, până la
data de 1 mai obiectivele politicii
fiscale şi bugetare pentru anul bugetar
pentru care se elaborează proiectul de
buget şi următorii trei ani, împreună cu
limitele de cheltuieli stabilite în baza
discuţiilor purtate cu ordonatorii
principali de credite, urmând ca acesta
să le aprobe până la data de 15 mai şi
să informeze comisiile pentru buget,
finanţe şi bănci ale Parlamentului
asupra principalelor orientări ale
politicii sale macroeconomice şi ale
finanţelor publice.»
Autor: Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor.

Motivaţia susţinerii:
Prevederea este necesară

pentru a răspunde propriilor
strategii a ordonatorilor
principali de credite.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât
stabilirea limitelor de cheltuieli
se face pe baza obiectivelor
politicii fiscale şi bugetare şi a
cadrului macroeconomic
prognozat.

Discuţiile cu ordonatorii
principali de credite se poartă
potrivit art.34 alin.(3) în perioada
15 iulie � 1 august.
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42. Limitele de
cheltuieli

Art.32. � alin.(11) nou Limitele de
cheltuieli

Se propune introducerea la art.32 a
unui alineat nou, alin.(11), cu
următorul cuprins:
«Art.32. � (11) În cazul nerespectării
termenului prevăzut la alin.(1),
ministrul finanţelor publice se
consideră demis.»
Autor: domnul deputat Ráduly Róbert
� Grup parlamentar UDMR.

Motivaţia susţinerii:
Pentru a asigura respectarea

cu rigurozitate a prevederilor
legii şi pentru a sancţiona orice
încălcare a lor.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât
propunerea nu face obiectul Legii
privind finanţele publice.

43. Scrisoarea cadru Art.33. � (1) Ministrul Finanţelor
Publice va transmite ordonatorilor
principali de credite până la data de 1
iunie a fiecărui an o scrisoare cadru
care va specifica contextul
macroeconomic pe baza căruia vor fi
întocmite proiectele de buget,
metodologiile de elaborare a acestora,
precum şi limitele de cheltuieli
aprobate de Guvern.

Scrisoarea cadru Se propune reformularea art.33
alin.(1), astfel:
«Art.33. � (1) Ministrul Finanţelor
Publice va transmite ordonatorilor
principali de credite până la data de 1
iunie a fiecărui an o scrisoare cadru
care va specifica contextul
macroeconomic pe baza căruia vor fi
întocmite proiectele de buget,
metodologiile de elaborare a acestora,
precum şi limitele de cheltuieli
propuse de Guvern.»
Autori: domnii deputaţi Birtalan Ákos,
Ráduly Róbert � Grup parlamentar
UDMR.

Motivaţia susţinerii:
Limitele sunt orientative în

această fază a elaborării
proiectelor de legi, putând suferi
modificări în funcţie de evoluţia
indicatorilor macroeconomici.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât
stabilirea limitelor este în sarcina
Ministerului Finanţelor Publice
care propune Guvernului aceste
limite, iar Executivul aprobă
limitele.

44. Scrisoarea cadru Art.33. � alin.(11) nou Scrisoarea cadru Se propune introducerea la art.33 a
unui alineat nou, alin.(11), cu
următorul cuprins:
«Art.33. � (11) În cazul nerespectării
termenului prevăzut la alin.(1),
ministrul finanţelor publice se

Motivaţia susţinerii:
Pentru a asigura respectarea

cu rigurozitate a prevederilor
legii şi pentru a sancţiona orice
încălcare a lor.
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consideră demis.»
Autor: domnul deputat Ráduly Róbert
� Grup parlamentar UDMR

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât
propunerea nu face obiectul Legii
privind finanţele publice.

45. Scrisoarea cadru Art.33. � (2) În cazul în care
schimbarea cadrului macroeconomic
impune modificarea limitelor de
cheltuieli, acestea vor fi adaptate de
către Guvern, la propunerea
Ministerului Finanţelor Publice. Până
la data de 15 iunie, Ministerul
Finanţelor Publice comunică
ordonatorilor principali de credite
limitele de cheltuieli, astfel
redimensionate, în vederea
definitivării proiectelor de buget.

Scrisoarea cadru Se propune eliminarea art.33 alin.(2).
Autori: domnii deputaţi Birtalan Ákos,
Ráduly Róbert � Grup parlamentar
UDMR.

Motivaţia susţinerii:
În cazul unor studii de

evoluţie macroeconomică bine
fundamentate, este greu de crezut
că vor avea loc în 15 zile
schimbări drastice care să
justifice modificarea limitelor de
cheltuieli.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât în
practică poate interveni şi o
asemenea situaţie, deci o
excepţie, care trebuie să fie
reglementată.

Pentru corecta înţelegere a
textului trebuie precizat faptul că
indicatorii macroeconomici care
stau la baza stabilirii limitelor de
cheltuieli sunt prognozaţi până la
data de 31 martie pe baza unor
date statistice provizorii.

46. Propunerile
bugetare ale
ordonatorilor
principali de

Art.34. � (1) Ordonatorii principali de
credite au obligaţia ca, până la data de
15 iulie a fiecărui an, să depună la
Ministerul Finanţelor Publice

Propunerile
bugetare ale
ordonatorilor
principali de

Se propune reformularea art.34
alin.(1), astfel:
«Art.34. � (1) Ordonatorii principali
de credite au obligaţia ca, până la data

Motivaţia susţinerii:
Perioada de o lună aflată la

dispoziţia ordonatorilor principali
de credite pentru elaborarea
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credite propunerile pentru proiectul de buget
şi anexele la acesta, pentru anul
bugetar următor, cu încadrarea în
limitele de cheltuieli şi estimările
pentru următorii 3 ani, comunicate
potrivit art.33, însoţite de documentaţii
şi fundamentări detaliate

credite de 1 iulie a fiecărui an, să depună la
Ministerul Finanţelor Publice
propunerile pentru proiectul de buget
şi anexele la acesta, pentru anul
bugetar următor, cu încadrarea în
limitele de cheltuieli şi estimările
pentru următorii 3 ani, comunicate
potrivit art.33, însoţite de documentaţii
şi fundamentări detaliate. Ordonatorii
de credite care nu depun la Ministerul
Finanţelor Publice propunerile pentru
proiectul de buget şi anexele la acesta
pentru anul bugetar următor la
termenele prevăzute, se consideră
demişi.»
Autori: domnii deputaţi Birtalan Ákos,
Ráduly Róbert � Grup parlamentar
UDMR.

proiectelor de bugete este
suficientă.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât
ordonatorii principali de credite
trebuie să depună la Ministerul
Finanţelor Publice cereri
bugetare bine fundamentate şi
formulate, ceea ce nu se poate
realiza într-un termen atât de
scurt.

Se propune respingerea
completării alin.(1), întrucât nu
poate face obiectul Legii privind
finanţele publice.

47. Propunerile
bugetare ale
ordonatorilor
principali de
credite

Art.34. � (2) Autorităţile
administraţiei publice locale au
aceeaşi obligaţie pentru propunerile de
transferuri consolidate şi de sume
defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat.

Propunerile
bugetare ale
ordonatorilor
principali de
credite

Se propune reformularea art.34
alin.(2), astfel:
«Art.34. � (2) Autorităţile
administraţiei publice locale au
aceeaşi obligaţie pentru propunerile de
transferuri consolidate şi de sume
defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat. Propunerile depuse
de către autorităţile administraţiei
publice locale după expirarea
termenului prevăzut la alin.(1) nu vor
fi luate în considerare de Ministerul
Finanţelor Publice la alcătuirea

Motivaţia susţinerii:
Pentru a introduce disciplina

în rândul atât al conducătorilor
autorităţilor administraţiei
publice centrale, cât şi al
autorităţilor administraţiei
publice locale în ceea ce priveşte
elaborarea proiectelor de bugete.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât
neluarea în calcul a transferurilor
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proiectului de buget.»
Autori: domnii deputaţi Birtalan Ákos,
Ráduly Róbert � Grup parlamentar
UDMR.

consolidabile şi a sumelor
defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat nu reprezintă o
soluţie, având în vedere faptul că
aceste sume defalcate şi
transferuri au ca destinaţie
echilibrarea bugetelor locale sau
finanţarea unor acţiuni.

48. Propunerile
bugetare ale
ordonatorilor
principali de
credite

Art.34. � (4) Proiectele de buget şi
anexele la acesta, definitivate potrivit
prevederilor alin.(3) se depun la
Ministerul Finanţelor Publice până la
data de 1 august a fiecărui an.

Propunerile
bugetare ale
ordonatorilor
principali de
credite

Se propune reformularea art.34
alin.(4), astfel:
«Art.34. � (4) Proiectele de buget şi
anexele la acesta, definitivate potrivit
prevederilor alin.(3) se depun la
Ministerul Finanţelor Publice până la
data de 15 iulie a fiecărui an.
Nedepunerea la termenul prevăzut a
proiectelor de buget şi a anexelor la
acesta se sancţionează conform
prevederilor alin.(1) şi (2), după caz.»
Autori: domnii deputaţi Birtalan Ákos,
Ráduly Róbert � Grup parlamentar
UDMR.

Motivaţia susţinerii:
Pentru ca proiectul finalizat să

poată fi dezbătut în timp util în
cadrul Guvernului şi pentru ca
acesta să se poată încadra în
termenul de depunere la
Parlament.

Pentru asigurarea disciplinei
în elaborarea şi înaintarea
proiectelor de bugete, precum şi
pentru sancţionarea nerespectării
termenelor legale.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât
propunerea de completare a
alin.(4) al art.34 nu poate face
obiectul Legii privind finanţele
publice.

49. Transmiterea
proiectului de
buget la Guvern
şi Parlament/

Art.35. � (1) Ministerul Finanţelor
Publice, pe baza proiectelor de buget
ale ordonatorilor principali de credite
şi a bugetului propriu, întocmeşte

Transmiterea
proiectului de
buget la Guvern
şi Parlament/

Se propune reformularea art.35
alin.(1), astfel:
«Art.35. � (1) Ministerul Finanţelor
Publice, pe baza proiectelor de buget

Motivaţia susţinerii:
Pentru a asigura respectarea

cu rigurozitate a prevederilor
legii şi pentru a sancţiona orice
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Raportul anual
la buget

proiectele legilor bugetare şi proiectele
bugetelor, pe care le depune la Guvern
până la data de 30 septembrie a
fiecărui an.

Raportul anual
la buget

ale ordonatorilor principali de credite
şi a bugetului propriu, întocmeşte
proiectele legilor bugetare şi proiectele
bugetelor, pe care le depune la Guvern
până la data de 31 august a fiecărui an.
În cazul nerespectării termenului
prevăzut, ministrul finanţelor publice
se consideră demis.»
Autor: domnul deputat Ráduly Róbert
� Grup parlamentar UDMR

încălcare a lor.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât
intervalul de timp este prea mic
pentru ca Ministerul Finanţelor
Publice să poată analiza cererile
ordonatorilor principali de
credite şi pentru a elabora
proiectele bugetului de stat, legii
bugetare şi a celorlalte anexe la
aceasta.

50. Transmiterea
proiectului de
buget la Guvern
şi Parlament/
Raportul anual
la buget

Art.35. � (4) După însuşirea de către
Guvern a proiectelor legilor bugetare
şi de buget, prevăzute la alin.(1),
acesta le supune spre adoptare
Parlamentului, cel mai târziu până la
data de 15 octombrie a fiecărui an.

Transmiterea
proiectului de
buget la Guvern
şi Parlament/
Raportul anual
la buget

Se propune reformularea art.35
alin.(4), astfel:
«Art.35. � (4) După însuşirea de către
Guvern a proiectelor legilor bugetare
şi de buget, prevăzute la alin.(1),
acesta le supune spre adoptare
Parlamentului, cel mai târziu până la
data de 1 octombrie a fiecărui an.»
Autori: domnii deputaţi Birtalan Ákos,
Ráduly Róbert � Grup parlamentar
UDMR.

Motivaţia susţinerii:
Pentru asigurarea unei marje

suficiente de timp pentru
dezbaterea şi aprobarea la timp
de către Parlament a proiectelor
de bugete.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât
Guvernul are nevoie de o
perioadă de timp necesară
analizării atente a proiectelor de
buget şi a proiectelor legilor
bugetare.

51. Transmiterea
proiectului de
buget la Guvern
şi Parlament/

Art.35. � alin.(5) nou Transmiterea
proiectului de
buget la Guvern
şi Parlament/

Se propune introducerea la art.35 a
unui alineat nou, alin.(5), cu următorul
cuprins:
«Art.35. � (5) În cel mult 7 zile de la

Motivaţia susţinerii:
Pentru a asigura respectarea

cu stricteţe a prevederilor legii.
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Raportul anual
la buget

Raportul anual
la buget

expirarea termenului prevăzut la
alin.(4), primul ministru va prezenta
Parlamentului reunit în şedinţă
comună o informare scrisă privind
cauzele care au dus la nedepunerea
proiectelor legilor bugetare.
Informarea prezentată va fi dezbătută
în aceeaşi şedinţă. Dacă în această
şedinţă nu este prezentată o moţiune
de cenzură, cele două Camere ale
Parlamentului vor adopta o hotărâre
privind prelungirea termenului de
depunere a proiectelor legilor bugetare
cu cel mult 30 de zile.»
Autori: domnii deputaţi Birtalan Ákos,
Ráduly Róbert � Grup parlamentar
UDMR.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât excede
prevederile constituţionale
referitoare la raporturile
Parlamentului cu Guvernul
(Capitolul IV).

52. Transmiterea
proiectului de
buget la Guvern
şi Parlament/
Raportul anual
la buget

Art.35. � alin.(5) şi (6) noi Transmiterea
proiectului de
buget la Guvern
şi Parlament/
Raportul anual
la buget

Se propune introducerea la art.35 a
două alineate noi, alin.(5) şi (6), cu
următorul cuprins:
«Art.35. � (5) În cel mult 7 zile de la
expirarea termenului prevăzut la
alin.(4), primul ministru va prezenta
Parlamentului reunit în şedinţă
comună o informare scrisă privind
cauzele care au dus la nedepunerea
proiectelor legilor bugetare.
Informarea prezentată va fi dezbătută
în aceeaşi şedinţă. Dacă în această
şedinţă nu este prezentată o moţiune
de cenzură, cele două Camere ale
Parlamentului vor adopta o hotărâre

Motivaţia susţinerii:
Pentru a asigura respectarea

cu rigurozitate a prevederilor
legii şi pentru a sancţiona orice
încălcare a lor.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât excede
prevederile constituţionale
referitoare la raporturile
Parlamentului cu Guvernul
(Capitolul IV).
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privind prelungirea termenului de
depunere a proiectelor legilor bugetare
cu cel mult 30 de zile.
(6) În cazul în care Guvernul nu
respectă nici termenul stabilit la
alin.(5), procedura se reia, cu
înjumătăţirea termenelor stipulate la
alin.(5).»
Autor: domnul deputat Ráduly Róbert
� Grup parlamentar UDMR

53. Procesul bugetar
în cazul
neaprobării
bugetului de
către Parlament

Art.37. � (1) Dacă legile bugetare nu
au fost adoptate cu cel puţin trei zile
înainte de expirarea exerciţiului
bugetar, Guvernul îndeplineşte
sarcinile prevăzute în bugetul anului
precedent, limitele lunare de cheltuieli
neputând depăşi de regulă 1/12 din
prevederile bugetelor anului
precedent, cu excepţia cazurilor
deosebite, temeinic justificate de către
ordonatorii principali de credite sau,
după caz 1/12 din sumele propuse în
proiectul de buget, în situaţia în care
acestea sunt mai mici decât cele din
anul precedent.

Procesul bugetar
în cazul
neaprobării
bugetului de
către Parlament

Se propune eliminarea sau
reformularea art.37 alin.(1), astfel:
«Art.37. � (1) Dacă legile bugetare nu
au fost adoptate cu cel puţin trei zile
înainte de expirarea exerciţiului
bugetar, în condiţiile aplicării
prevederilor art.17 alin.(2), Guvernul
României poate stabili limitele lunare
de cheltuieli neputând depăşi de regulă
1/12 din prevederile bugetelor anului
precedent, cu excepţia cazurilor
deosebite, temeinic justificate de către
ordonatorii principali de credite sau,
după caz 1/12 din sumele propuse în
proiectul de buget, în situaţia în care
acestea sunt mai mici decât cele
realizate în anul precedent, pe o
perioadă de cel mult 3 luni.»
Autor: domnul deputat Tudor Mohora.

Motivaţia susţinerii:
Parlamentul are la dispoziţie 2

luni pentru dezbaterea şi
adoptarea Legii bugetului de stat
(15 octombrie � 15 decembrie).
Potrivit art.17 alin.(2), dacă
legile bugetare nu au fost
adoptate până la 15 decembrie,
Guvernul României poate solicita
Parlamentului României
aplicarea procedurii de urgenţă.
Potrivit Regulamentului Camerei
Deputaţilor, în aceste condiţii
există reale posibilităţi pentru
adoptarea până la 28 decembrie a
bugetului de stat.

În aceste condiţii prevederile
art.37 alin.(1) nu se justifică sau
se reformulează, însă cu
aplicabilitate pe o perioadă de cel
mult 3 luni.
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Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât art.17
alin.(2) prevede solicitarea
procedurii de urgenţă, iar art.37
alin.(1) reglementează situaţia în
care bugetul nu a fost aprobat
până la expirarea exerciţiului
bugetar nici prin procedura
normală, nici prin procedura de
urgenţă. Această limită lunară de
1/12 din prevederile anului
precedent este practicată şi în
ţările comunitare.

Din motivaţia
amendamentului rezultă că
autorul propune ca perioadă
pentru care se aplică limita
lunară de 1/12 să fie de 3 luni,
deşi din redactarea
amendamentului rezultă că se vor
lua în calcul realizările din
ultimele 3 luni ale anului
precedent. Şi într-o situaţie şi în
cealaltă considerăm că
propunerea nu poate fi reţinută.

54. Procesul bugetar
în cazul
neaprobării
bugetului de
către Parlament

Art.37. � (2) Instituţiile publice şi
acţiunile, noi, aprobate în anul curent,
dar care încep cu data de 1 ianuarie a
anului bugetar următor, vor fi
finanţate, până la aprobarea legii
bugetare, în limita a 1/12 din

Procesul bugetar
în cazul
neaprobării
bugetului de
către Parlament

Se propune reformularea art.37
alin.(2), astfel:
«Art.37. � (2) Instituţiile publice şi
acţiunile, noi, aprobate în anul curent,
dar care încep cu data de 1 ianuarie a
anului bugetar următor, nu vor fi

Motivaţia susţinerii:
Nu se pot finanţa obiective noi

înainte de aprobarea legii
bugetului, deoarece există
posibilitatea ca Parlamentul să nu
aprobe efectuarea acelor
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prevederile acestora cuprinse în
proiectul de buget.

finanţate, până la aprobarea legii
bugetare.»
Autor: domnul deputat Eugen
Nicolăescu � Grup parlamentar PNL.

cheltuieli, ceea ce ar crea un haos
financiar.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât
prevederea este în conformitate
cu practica comunitară. Aderarea
României la Uniunea Europeană
poate presupune înfiinţarea unor
activităţi şi acţiuni noi, fiind deci
necesară finanţarea acestora,
pentru a asigura continuitate în
derularea unor activităţi.

În plus, chiar Parlamentul
poate aproba acte normative prin
care se înfiinţează instituţii
publice sau activităţi noi.

55. Informaţii
privind
programele de
investiţii publice

Art.39. � (3), lit.a) valoarea totala a
proiectului;

Informaţii
privind
programele de
investiţii publice

Se propune reformularea art.39
alin.(3), lit.a), astfel:
«Art.39. � (3), lit.a) valoarea totală a
proiectului determinată pe baza
metodologiei elaborate de Ministerul
Finanţelor Publice;»
Autor: Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor

Motivaţia susţinerii:
Prevederea este necesară

pentru a exista o modalitate
unitară de stabilire a acestei
valori.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât la
art.41 alin.(1) din proiectul de act
normativ este prevăzută
competenţa Ministerului
Finanţelor Publice de a stabili
conţinutul, forma şi informaţiile
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referitoare la programele de
investiţii necesare în procesul de
elaborare a bugetului.

Totodată, potrivit art.79 din
proiectul de lege, Ministerul
Finanţelor Publice poate emite
norme metodologice şi
instrucţiuni în aplicarea
prevederilor acestei legi.

56. Informaţii
stabilite la
nivelul
Guvernului

Art.40. � Guvernul, prin Ministerul
Finanţelor Publice, va elabora strategia
în domeniul investiţiilor publice, pe
baza propunerilor de programe de
investiţii elaborate de ordonatorii
principali de credite.

Informaţii
stabilite la
nivelul
Guvernului

Se propune reformularea art.40, astfel:
«Art.40. � Guvernul, prin Ministerul
Finanţelor Publice, va elabora strategia
în domeniul investiţiilor publice, pe
baza propunerilor de programe de
investiţii elaborate de ordonatorii
principali de credite şi de autorităţile
administraţiei publice locale.»
Autori: domnii deputaţi Birtalan Ákos,
Ráduly Róbert � Grup parlamentar
UDMR.

Motivaţia susţinerii:
Pentru ca programele de

dezvoltare economico-socială
locale şi regionale să fie integrate
celor elaborate de ministere şi
celelalte instituţii publice într-o
viziune coerentă, precum şi
pentru creşterea eficienţei şi
eficacităţii cheltuirii fondurilor
publice prin convergenţa
eforturilor de dezvoltare depuse
atât de administraţia publică, cât
şi de cea locală.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât textul
respectiv se referă la strategia
Guvernului în domeniul
investiţiilor publice finanţate din
bugetul de stat prin bugetele
ministerelor. De altfel,
elaborarea, aprobarea şi
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finanţarea programelor de
dezvoltare economico-socială
locale şi regionale intră sub
incidenţa legislaţiei în domeniul
dezvoltării regionale, potrivit
căreia în derularea programelor
respective sunt implicate atât
autorităţile centrale cât şi cele
locale.

57. Rolul
metodologic
şi competenţele
Ministerului
Finanţelor
Publice

Art.41. � (1) Ministerul Finanţelor
Publice este împuternicit să stabilească
conţinutul, forma şi informaţiile
referitoare la programele de investiţii
necesare în procesul de elaborare a
bugetului.
(2) Ministerul Finanţelor Publice
stabileşte, prin norme metodologice,
criteriile de evaluare şi selecţie a
obiectivelor de investiţii publice.

Rolul
metodologic
şi competenţele
Ministerului
Finanţelor
Publice

Se propune eliminarea art.41 alin.(1) şi
(2).
Autor: Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor.

Motivaţia susţinerii:
Prin aceste prevederi rolul

ordonatorului principal de credite
este diminuat comparativ cu
legea precedentă.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât
Ministerul Finanţelor Publice
prin elaborarea de norme unitare
prin care să fie stabilite
conţinutul, forma şi informaţiile
referitoare la programele de
investiţii, precum şi criteriile de
evaluare şi selecţie a obiectivelor
de investiţii, nu poate diminua
rolul ordonatorilor principali de
credite.

58. Rolul
metodologic
şi competenţele
Ministerului

Art.41. � (2) Ministerul Finanţelor
Publice stabileşte, prin norme
metodologice, criteriile de evaluare şi
selecţie a obiectivelor de investiţii

Rolul
metodologic
şi competenţele
Ministerului

Se propune reformularea art.41
alin.(2), astfel:
«Art.41. � (2) Ministerul Finanţelor
Publice stabileşte, prin norme

Motivaţia susţinerii:
Pentru asigurarea alocării în

mod transparent, eficient şi
eficace a fondurilor publice.



- 51 -

Nr.
crt.

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia susţinerii/respingerii

Finanţelor
Publice

publice. Finanţelor
Publice

metodologice, criterii obiective de
evaluare şi de selecţie a obiectivelor
de investiţii publice. Evaluarea şi
selectarea se va derula în mod
transparent, iar rezultatele licitaţiilor
de programe vor fi publicate în
Monitorul Oficial.»
Autori: domnii deputaţi Birtalan Ákos,
Ráduly Róbert � Grup parlamentar
UDMR.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât
problemele legate de licitaţiile
publice sunt reglementate de
Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.60/2001 privind
achiziţiile publice care stabileşte
principiile şi procedurile avute în
vedere la desfăşurarea licitaţiilor.

59. Rolul
metodologic
şi competenţele
Ministerului
Finanţelor
Publice

Art.41. � (2) Ministerul Finanţelor
Publice stabileşte, prin norme
metodologice, criteriile de evaluare şi
selecţie a obiectivelor de investiţii
publice.

Rolul
metodologic
şi competenţele
Ministerului
Finanţelor
Publice

Se propune reformularea art.41
alin.(2), astfel:
«Art.41. � (2) Ministerul Finanţelor
Publice stabileşte conţinutul cadru
privind normele metodologice,
criteriile de evaluare şi selecţie a
obiectivelor de investiţii publice.
Ordonatorii principali de credite
elaborează criteriile specifice
domeniului pentru evaluarea şi selecţia
obiectivelor de investiţii publice.»
Autori: domnii deputaţi Anghel
Stanciu, Napoleon Antonescu, Anton
Ionescu, Ferenc Asztalos.

Amendament respins de
Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor.

60. Aprobarea
proiectelor
de investiţii
publice

Art.42. � (1), lit.a) Guvern pentru
valori mai mari de 130 miliarde lei;
b) ordonatorii principali de credite
pentru valori cuprinse între 18
miliarde lei şi 130 miliarde lei;

Aprobarea
proiectelor
de investiţii
publice

Se propune reformularea art.42
alin.(1), lit.a) şi b), astfel:
«Art.42. � (1), lit.a) Guvern pentru
valori mai mari de 4.663 mii EURO;
b) ordonatorii principali de credite
pentru valori cuprinse între 645 mii
EURO şi 4.663 mii EURO;»

Motivaţia susţinerii:
Stabilirea acestor valori în

EURO nu ar mai necesita
actualizarea periodică prin
modificarea prezentei legi (s-a
folosit cursul valabil la 28
decembrie 2001: 27.881
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Autor: domnul deputat Eugen
Nicolăescu � Grup parlamentar PNL.

lei/EURO).

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât,
potrivit prevederilor alin.(3) al
art.42 limitele valorice se
actualizează prin hotărâre a
Guvernului nefiind deci necesară
modificarea Legii privind
finanţele publice.

61. Aprobarea
proiectelor
de investiţii
publice

Art.42. � (1), lit.c) ceilalţi ordonatori
de credite pentru valori până la 18
miliarde lei, cu avizul prealabil al
ordonatorului principal de credite.

Aprobarea
proiectelor
de investiţii
publice

Se propune, la art.42 alin.(1), lit.c),
eliminarea sintagmei �cu avizul
prealabil al ordonatorului principal de
credite�.
Autor: Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor.

Motivaţia susţinerii:
Pentru accelerarea procesului

investiţional.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât
formularea din proiectul de lege
încurajează utilizarea prudentă şi
eficientă a fondurilor publice şi
nu constituie o piedică în
accelerarea procesului
investiţional.

62. Aprobarea
proiectelor
de investiţii
publice

Art.42. � (2) Documentaţiile tehnico-
economice aferente investiţiilor
publice ce se realizează pe bază de
credite externe contractate sau
garantate de stat, indiferent de
valoarea acestora se supun aprobării
Guvernului.

Aprobarea
proiectelor
de investiţii
publice

Se propune eliminarea art.42 alin.(2).
Autor: Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor.

Motivaţia susţinerii:
Documentaţiile tehnico-

economice aferente investiţiilor
sunt aprobate de finanţator.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât nu se
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precizează motivul eliminării.
Aprobarea Guvernului pentru
documentaţiile tehnico-
economice aferente investiţiilor
finanţate din credite externe se
justifică având în vedere faptul
că se constituie în datorie publică
externă, iar rambursarea acestor
credite se face din bugetele anilor
următori.

63. Aprobarea
proiectelor
de investiţii
publice

Art.42. � (3) Limitele valorice privind
competenţele de aprobare a
documentaţiilor tehnico-economice ale
obiectivelor de investiţii noi, se pot
modifica prin hotărâre a Guvernului,
în funcţie de evoluţia indicilor de
preţuri.

Aprobarea
proiectelor
de investiţii
publice

Se propune reformularea art.42
alin.(3), astfel:
«Art.42. � (3) Limitele valorice
privind competenţele de aprobare a
documentaţiilor tehnico-economice ale
obiectivelor de investiţii noi, se pot
modifica, cel puţin anual, prin hotărâre
a Guvernului, prin legea bugetului sau
a ordonanţelor de modificare a
acesteia, în funcţie de evoluţia
inflaţiei.»
Autor: Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor.

Motivaţia susţinerii:
Prevederea asigură o mai mare

flexibilitate în procesul de
aprobare a investiţiilor.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât textul
propus în actul normativ
reglementează de principiu
posibilitatea actualizării valorii
documentaţiilor tehnico-
economice ale obiectivelor de
investiţii, asigurând o mai mare
flexibilitate în procesul de
aprobare a investiţiilor. Tendinţa
de scădere a inflaţiei nu justifică
o modificare a limitelor valorice
în cursul unui an bugetar,
trebuind să existe stabilitate în
competenţele de aprobare a
investiţiilor, având în vedere
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implicaţiile acestora asupra
fondurilor publice.

64. Aprobarea
proiectelor
de investiţii
publice

Art.42. � (3) Limitele valorice privind
competenţele de aprobare a
documentaţiilor tehnico-economice ale
obiectivelor de investiţii noi, se pot
modifica prin hotărâre a Guvernului,
în funcţie de evoluţia indicilor de
preţuri.

Aprobarea
proiectelor
de investiţii
publice

Se propune reformularea art.42
alin.(3), astfel:
«Art.42. � (3) Limitele valorice
privind competenţele de aprobare a
documentaţiilor tehnico-economice ale
obiectivelor de investiţii noi, se pot
stabili prin legile de aprobare a
bugetelor sau prin legile de
rectificare.»
Autori: domnii deputaţi Birtalan Ákos,
Ráduly Róbert � Grup parlamentar
UDMR.

Motivaţia susţinerii:
Nu se justifică aprobarea

limitelor valorice prin hotărâre a
Guvernului, indicii de preţuri
neputând suferi modificări atât de
radicale încât o astfel de
prevedere să fie cuprinsă în lege.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât textul
din proiect conferă o mai mare
stabilitate politicii investiţionale,
Guvernul putând prin hotărâre să
pună în aplicare aceste prevederi
din lege.

65. Condiţii pentru
includerea
proiectelor de
investiţii în
proiectul de
buget

Art.43. � (2) Ordonatorii principali de
credite, pe propria lor răspundere,
actualizează şi aprobă valoarea
fiecărui obiectiv de investiţii nou sau
în continuare, în funcţie de evoluţia
indicilor de preţuri. Această operaţiune
este supusă controlului financiar
preventiv potrivit prevederilor art.23 şi
25.

Condiţii pentru
includerea
proiectelor de
investiţii în
proiectul de
buget

Se propune reformularea art.43
alin.(2), astfel:
«Art.43. � (2) Ordonatorii principali
de credite, pe propria lor răspundere,
actualizează şi aprobă valoarea
fiecărui obiectiv de investiţii nou sau
în continuare, în funcţie de evoluţia
preţurilor. Ministerul Finanţelor
Publice elaborează metodologia în
baza căreia se actualizează valorile
obiectivelor de investiţii în funcţie de
evoluţia preţurilor.»
Autor: Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei

Motivaţia susţinerii:
Ordonatorul principal de

credite nu are aparatul necesar
verificării elementelor pe baza
cărora să se facă actualizarea. De
asemenea, este necesară o
metodologie unitară în ceea ce
priveşte actualizarea valorii
obiectivelor de investiţii.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât la
art.41 alin.(1) din proiectul de act
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Deputaţilor. normativ este prevăzută
competenţa Ministerului
Finanţelor Publice de a stabili
conţinutul, forma şi informaţiile
referitoare la programele de
investiţii necesare în procesul de
elaborare a bugetului.

Totodată, potrivit art.79 din
proiectul de lege, Ministerul
Finanţelor Publice poate emite
norme metodologice şi
instrucţiuni în aplicarea
prevederilor acestei legi.

66. Condiţii pentru
includerea
proiectelor de
investiţii în
proiectul de
buget

Art.43. � (2) Ordonatorii principali de
credite, pe propria lor răspundere,
actualizează şi aprobă valoarea
fiecărui obiectiv de investiţii nou sau
în continuare, în funcţie de evoluţia
indicilor de preţuri. Această operaţiune
este supusă controlului financiar
preventiv potrivit prevederilor art.23 şi
25.

Condiţii pentru
includerea
proiectelor de
investiţii în
proiectul de
buget

Se propune eliminarea art.43 alin.(2).
Autor: domnul deputat Napoleon Pop
� Grup parlamentar PNL.

Motivaţia susţinerii:
Investirea ordonatorilor de

credite cu dreptul de a actualiza
şi aproba valoarea fiecărui
obiectiv de investiţii, în funcţie
de evoluţia preţurilor, poate
conduce la abuzuri pe seama
banilor publici, în această
perioadă de corupţie maximă,
chiar dacă este stipulat controlul
preventiv. Este suficient alin.(1).

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât acest
text există şi în legea actuală, la
care prin proiectul de lege s-a
făcut precizarea că operaţiunea
este supusă controlului financiar
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preventiv propriu şi controlului
financiar preventiv delegat,
potrivit legii.

67. Monitorizarea
de către
ordonatorii
principali de
credite
a proiectelor de
investiţii

Art.44. � (3) În situaţia în care, din
motive obiective, implementarea unui
proiect de investiţii nu se poate realiza
conform proiecţiei bugetare,
ordonatorii principali de credite pot
solicita Ministerului Finanţelor
Publice până la 31 octombrie
redistribuirea fondurilor între
proiectele înscrise în programul de
investiţii anexă la buget.

Monitorizarea
de către
ordonatorii
principali de
credite
a proiectelor de
investiţii

Se propune reformularea art.44
alin.(3), astfel:
«Art.44. � (3) În situaţia în care, din
motive obiective, implementarea unui
proiect de investiţii nu se poate realiza
conform proiecţiei bugetare,
ordonatorii principali de credite sunt
autorizaţi, pe tot parcursul anului, să
aprobe redistribuirea fondurilor între
proiectele înscrise în programul de
investiţii anexă la buget, precum şi
între obiectivele de investiţii sau între
alte categorii de cheltuieli de
investiţii.»
Autor: Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor.

Motivaţia susţinerii:
Prevederea este necesară

pentru a putea răspunde operativ
situaţiilor concrete ce apar pe
parcursul anului, precum şi
reorientărilor ordonatorilor de
credite în ceea ce priveşte
priorităţile investiţionale.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului.
Având în vedere că legea

bugetară şi anexele la aceasta,
inclusiv programul de investiţii
sunt aprobate de Parlament,
precum şi transparenţa, eficienţa
şi stabilitatea care trebuie să
caracterizeze execuţia bugetară,
nu se pot efectua modificările
respective în orice condiţii. În
această situaţie aprobarea
Parlamentului ar deveni o simplă
formalitate.

De asemenea, termenul de 31
octombrie până la care poate fi
efectuată redistribuirea fondurilor
între proiectele înscrise în
programul de investiţii, nu
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trebuie eliminat şi nici modificat,
întrucât operaţiunea de
redistribuire presupune timp
pentru încheierea de acte
adiţionale la contractele
încheiate, pentru întocmirea
documentelor justificative şi
efectuarea plăţilor ş.a.

68. Structura
programelor de
investiţii publice

Art.46. � (2), lit.e) lucrări de foraj,
cartarea terenului, fotogrammetrie,
determinări seismologice, consultanţă,
asistenţă tehnică şi alte cheltuieli
asimilate investiţiilor, potrivit legii.

Structura
programelor de
investiţii publice

Se propune eliminarea art.46 alin.(2),
lit.e).
Autor: domnul deputat Napoleon Pop
� Grup parlamentar PNL.

Motivaţia susţinerii:
Sunt detalii care nu se ridică la

nivelul prevederilor celorlalte
litere, fiind cuprinse de altfel la
lit.d) ��şi cheltuielile legate de
realizarea acestor investiţii�.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât
enumerarea este necesară pentru
buna înţelegere a categoriei de
�alte cheltuieli de investiţii�.

69. Principii în
execuţia
bugetară

Art.47. � (5) Virările de credite
bugetare între celelalte subdiviziuni
ale clasificaţiei bugetare, care nu
contravin dispoziţiilor prezentului
articol sau legii bugetare anuale, sunt
în competenţa fiecărui ordonator
principal de credite, pentru bugetul
propriu şi bugetele instituţiilor
subordonate, şi se pot efectua în limita
a 10% din prevederile capitolului
bugetar la nivelul ordonatorului

Principii în
execuţia
bugetară

Se propune eliminarea de la art.47
alin.(5) a sintagmelor: �şi se pot
efectua în limita a 10% din prevederile
capitolului bugetar la nivelul
ordonatorului principal de credite� şi
�cu cel puţin o lună�.
Autor: Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor.

Motivaţia susţinerii:
Prevederea diminuează rolul

ordonatorului de credite
comparativ cu legea precedentă.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât
formularea textului din proiectul
de act normativ asigură o
execuţie bugetară prudentă şi
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principal de credite, care urmează a se
suplimenta, cu cel puţin o lună, înainte
de angajarea cheltuielilor.

flexibilă prin instituirea unor
reguli clare, printre care şi
limitarea virărilor de credite
bugetare la 10% din prevederile
capitolului bugetar, care urmează
a se suplimenta şi efectuarea
acestora, cu cel puţin o lună
înainte de angajarea cheltuielii.

70. Principii în
execuţia
bugetară

Art.47. � (6) Pe baza justificărilor
corespunzătoare, virările de credite de
la un capitol la alt capitol al
clasificaţiei bugetare, precum şi între
programe, se pot efectua, în limita a
10% din prevederile capitolului
bugetar la nivelul ordonatorului
principal de credite şi, respectiv, 5%
din prevederile programului, care
urmează a se suplimenta, cu cel puţin
o lună, înainte de angajarea
cheltuielilor, cu acordul Ministerului
Finanţelor Publice.

Principii în
execuţia
bugetară

Se propune eliminarea de la art.47
alin.(6) a sintagmei: �în limita a 10%
din prevederile capitolului bugetar la
nivelul ordonatorului principal de
credite şi, respectiv, 5% din
prevederile programului, care urmează
a se suplimenta, cu cel puţin o lună�.
Autor: Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor.

Motivaţia susţinerii:
Prevederea asigură o mai mare

flexibilitate în faza execuţiei
bugetare.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât
formularea textului din proiectul
de act normativ este corelată cu
practicile din ţările Uniunii
Europene şi asigură o execuţie
bugetară prudentă şi flexibilă.
Prin limitarea virărilor de credite
bugetare la 10% din prevederile
capitolului bugetar şi 5% din
prevederile programului, care
urmează a se suplimenta cu cel
puţin o lună înainte de angajarea
cheltuielii nu va fi afectată
flexibilitatea ministerelor,
întrucât, până în prezent, nu au
fost solicitate virări de credite
atât de mari, calculate la nivelul
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sumei totale a capitolului.
Menţionăm că aceste restricţii
sunt aplicate mult mai strict în
ţările comunitare, asigurând
concordanţa cu regulile şi
principiile Comunităţii Europene
în domeniul procedurii bugetare.
Un exemplu în acest sens îl
constituie Franţa, care prin Legea
privind finanţele publice (Legea
organică nr.2001-692 din 1
august 2001), limitează virările
de credite bugetare la 2% din
prevederile bugetare ale fiecărui
program.

71. Deschiderea de
credite bugetare

Art.49. � (4) În vederea menţinerii
echilibrului bugetar, Guvernul poate
aproba lunar, până la finele lunii în
curs pentru luna următoare, limite
lunare de cheltuieli, în funcţie de
estimarea încasării veniturilor
bugetare, în cadrul cărora ordonatorii
principali de credite deschid şi
repartizează credite bugetare pentru
bugetul propriu şi pentru instituţiile
publice subordonate.

Deschiderea de
credite bugetare

Se propune eliminarea art.49 alin.(4).
Autor: domnul deputat Napoleon Pop
� Grup parlamentar PNL.

Motivaţia susţinerii:
Investirea Guvernului

cu dreptul de limitare lunară a
cheltuielilor în funcţie de
realizarea veniturilor, reduce din
dreptul de autonomie a diferitelor
instituţii şi poate produce
dezechilibre în derularea unor
acţiuni şi în relaţiile cu furnizorii
şi contractanţii de investiţii,
reducând apetenţa acestora de a
avea relaţii contractuale cu statul.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât textul
din proiectul de lege asigură o
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execuţie bugetară prudentă cu
respectarea bunei gestiuni
financiare.

Trebuie menţionat faptul că
Guvernul exercită conducerea
generală a activităţii executive în
domeniul finanţelor publice, în
care scop examinează, periodic,
execuţia bugetară şi stabileşte
măsuri pentru menţinerea sau
îmbunătăţirea echilibrului
bugetar, după caz.

72. Art.50. � alin.(2)
nou

Art.50. � alin.(2)
nou

Se propune introducerea la art.50 a
unui alineat nou, alin.(2), cu următorul
cuprins:
«Art.50. � (2) Prevederile alin.(1) se
aplică şi în cazul în care în timpul
exerciţiului bugetar, în baza
dispoziţiilor legale, au loc treceri de
unităţi, activităţi sau sarcini de la
autorităţi ale administraţiei publice
centrale la autorităţi ale administraţiei
publice locale.»
Autori: domnii deputaţi Birtalan Ákos,
Ráduly Róbert � Grup parlamentar
UDMR.

Motivaţia susţinerii:
Pentru o formulare clară a

principiului stipulat şi în Legea
nr.215/2001 a administraţiei
publice locale, precum şi pentru
corelare cu prevederile art.64 din
prezentul proiect de lege.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât art.64
prevede că finanţarea
cheltuielilor unor instituţii
publice, indiferent de
subordonare, se asigură atât din
bugetul de stat, cât şi din
bugetele locale, numai în cazurile
în care, prin legea bugetară
anuală sau prin legi speciale, se
stabilesc categoriile de cheltuieli
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care se finanţează prin fiecare
buget.

73. Execuţia
bugetară

Art.52. � (7) Guvernul poate stabili
prin hotărâre, la propunerea
ministrului finanţelor publice,
acţiunile şi categoriile de cheltuieli
pentru care se pot efectua plăţi în
avans de până la 30% din fondurile
publice, criteriile, procedurile şi
limitele care se vor folosi în acest
scop.

Execuţia
bugetară

Se propune reformularea art.52
alin.(7), astfel:
«Art.52. � (7) Ordonatorii principali
de credite pot stabili acţiunile şi
categoriile de cheltuieli pentru care se
pot efectua plăţi în avans de până la
30% din fondurile publice, criteriile,
procedurile şi limitele care se vor
folosi în acest scop.»
Autori: Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor şi domnul deputat
Antonescu Napoleon Niculae.

Motivaţia susţinerii:
S-a avut în vedere

specificitatea fiecărui domeniu,
precum şi necesitatea de a
răspunde propriilor strategii.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât
Guvernul exercită conducerea
generală a activităţii executive în
domeniul finanţelor publice, în
care scop trebuie să stabilească
criterii şi proceduri unitare în
acordarea de avansuri din fonduri
publice.

Având în vedere faptul că
acordarea de avansuri înseamnă
creditare, fără dobândă, din
fonduri publice a agenţilor
economici, considerăm că
formularea propusă ar avea grave
consecinţe asupra bunei gestiuni
financiare.

74. Execuţia
bugetară

Art.52. � (8) Sumele reprezentând
plăţi în avans, efectuate potrivit
alin.(7) şi nejustificate prin bunuri
livrate, lucrări executate şi servicii
prestate până la sfârşitul anului, în
condiţiile prevederilor contractuale,

Execuţia
bugetară

Se propune reformularea art.52
alin.(8), astfel:
«Art.52. � (8) Sumele reprezentând
plăţi în avans, efectuate potrivit
alin.(7) şi nejustificate prin bunuri
livrate, lucrări executate şi servicii

Motivaţia susţinerii:
S-a avut în vedere prevederile

acordurilor încheiate între
Guvern şi organismele
financiare.
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vor fi recuperate de către instituţia
publică care a acordat avansurile şi se
vor restitui bugetului din care au fost
avansate. În cazul nelivrării bunurilor,
neefectuării lucrărilor şi serviciilor,
angajate pentru care s-au plătit
avansuri, recuperarea sumelor de către
instituţia publică se face cu perceperea
majorărilor de întârziere existente
pentru veniturile bugetare, calculate
pentru perioada de când s-au acordat şi
până s-au recuperat.

prestate până la sfârşitul anului, în
condiţiile prevederilor contractuale,
vor fi recuperate de către instituţia
publică care a acordat avansurile şi se
vor restitui bugetului din care au fost
avansate, cu excepţia avansurilor
acordate în cadrul contractelor
finanţate prin credite externe. În cazul
nelivrării bunurilor, neefectuării
lucrărilor şi serviciilor, angajate pentru
care s-au plătit avansuri, recuperarea
sumelor de către instituţia publică se
face cu perceperea majorărilor de
întârziere existente pentru veniturile
bugetare, calculate pentru perioada de
când s-au acordat şi până s-au
recuperat.»
Autor: Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât nu se
precizează motivul exceptării
avansurilor acordate în cadrul
contractelor finanţate prin credite
externe. Considerăm că nu se
justifică cuprinderea acestor
prevederi ca excepţie de la
regulă, cu atât mai mult cu cât
textul din proiectul de lege se
referă la sumele plătite în avans,
nejustificate prin bunuri livrate,
lucrări executate şi servicii
prestate până la sfârşitul anului.

75. Plata salariilor
în sistemul
bugetar

Art.53. � (1) Salariile în sistemul
bugetar se plătesc o dată pe lună, în
perioada 5-15 ale fiecărei luni, pentru
luna precedentă.

Plata salariilor
în sistemul
bugetar

Se propune reformularea art.53
alin.(1), astfel:
«Art.53. � (1) Salariile în sistemul
bugetar se plătesc de două ori pe lună,
în perioada 5-15 ale fiecărei luni,
pentru luna precedentă şi în perioada
20-30 pentru luna în curs.»
Autor: Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor.

Motivaţia susţinerii:
Salariile bugetarilor fiind

modeste, nu se poate aştepta o
lună.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât alin.(3)
al art.53 prevede că la ordonatorii
principali de credite şi instituţiile
publice din subordinea acestora
la care salariile se plătesc de
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două ori pe lună, aplicarea
prevederilor alin.(1) şi (2) se face
începând cu luna ianuarie 2005.

76. Plata salariilor
în sistemul
bugetar

Art.53. � (1) Salariile în sistemul
bugetar se plătesc o dată pe lună, în
perioada 5-15 ale fiecărei luni, pentru
luna precedentă.

Plata salariilor
în sistemul
bugetar

Se propune reformularea art.53
alin.(1), astfel:
«Art.53. � (1) Salariile în sistemul
bugetar se plătesc odată sau de două
ori pe lună, în perioada 5-15 ale
fiecărei luni, pentru luna precedentă şi
în perioada 20-30 pentru luna în curs.»
Autori: domnii deputaţi Anghel
Stanciu, Napoleon Antonescu.

Amendament respins de
Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor.

77. Plata salariilor
în sistemul
bugetar

Art.53. � (3) La ordonatorii principali
de credite şi instituţiile publice din
subordinea acestora la care salariile se
plătesc de două ori pe lună, aplicarea
prevederilor alin.(1) şi (2) se face
începând cu luna ianuarie 2005.

Plata salariilor
în sistemul
bugetar

Se propune reformularea art.53
alin.(3), astfel:
«Art.53. � (3) La ordonatorii
principali de credite şi instituţiile
publice din subordinea acestora la care
salariile se plătesc de două ori pe lună,
aplicarea prevederilor alin.(1) şi (2) se
face începând cu luna ianuarie 2003.»
Autor: domnul deputat Călin Popescu
Tăriceanu � Grup parlamentar PNL.

Motivaţia susţinerii:
Trecerea la plata lunară a

salariilor în sistemul bugetar este
amânată inexplicabil pentru
ianuarie 2005 (după alegeri)
demonstrându-se încă o dată
lipsa de voinţă politică.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât
trecerea la plata lunară a
salariilor din sectorul bugetar
este un proces complex, care
necesită pregătire din punct de
vedere material şi logistic.

78. Plata salariilor
în sistemul
bugetar

Art.53. � (3) La ordonatorii principali
de credite şi instituţiile publice din
subordinea acestora la care salariile se
plătesc de două ori pe lună, aplicarea

Plata salariilor
în sistemul
bugetar

Se propune eliminarea art.53 alin.(3).
Autor: Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor.

Motivaţia susţinerii:
Salariile bugetarilor fiind

modeste, nu se poate aştepta o
lună.
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prevederilor alin.(1) şi (2) se face
începând cu luna ianuarie 2005. Motivaţia respingerii:

Se propune respingerea
amendamentului, întrucât plata
salariilor o singură dată pe lună
simplifică modul de programare
şi efectuare a cheltuielilor de
personal şi reduce numărul
operaţiunilor financiare,
facilitează monitorizarea
execuţiei bugetare. Precizăm că
deja există ordonatori principali
de credite care achită drepturile
salariale o dată pe lună.

79. Plata salariilor
în sistemul
bugetar

Art.53. � (3) La ordonatorii principali
de credite şi instituţiile publice din
subordinea acestora la care salariile se
plătesc de două ori pe lună, aplicarea
prevederilor alin.(1) şi (2) se face
începând cu luna ianuarie 2005.

Plata salariilor
în sistemul
bugetar

Se propune ca prevederile art.53
alin.(3) să se regăsească la �Dispoziţii
finale�.
Autori: domnii deputaţi Birtalan Ákos,
Ráduly Róbert � Grup parlamentar
UDMR.

Motivaţia susţinerii:
În cazul instituţiilor publice

unde salariile se plătesc în două
tranşe lunare, perioada până în
2005 constituie o perioadă de
tranziţie, aşadar prevederile au
caracter temporar.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât
prevederea se încadrează în
economia textului care
reglementează plata salariilor în
sistemul bugetar.

80. Execuţia de casă
bugetară

Art.60. � (1) Execuţia de casă a
bugetelor ce compun sistemul bugetar
se realizează prin trezoreria statului pe

Execuţia de casă
bugetară

Se propune reformularea art.60
alin.(1), astfel:
«Art.60. � (1) Execuţia de casă a

Motivaţia susţinerii:
Conform prevederilor Legii

nr.790/2001, art.1 alin.(2) privind
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baza normelor metodologice emise de
Ministerul Finanţelor Publice, care
asigură:

bugetelor ce compun sistemul bugetar
se realizează prin trezoreria statului
dacă legea nu prevede altfel, pe baza
normelor metodologice emise de
Ministerul Finanţelor Publice, care
asigură:»
Autor: Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor.

reglementarea rulării resurselor
financiare ale universităţilor prin
bănci comerciale.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât
utilizarea sintagmei �dacă legea
nu prevede altfel� generează
excepţii de la regulile şi
principiile bugetare stabilite prin
această lege-cadru şi care sunt
aliniate la standardele general
aplicabile în Comunitatea
Europeană şi asumate de
România în procesul de aderare
la Uniunea Europeană.

În plus, fondurile derulate prin
trezoreria statului sunt în
permanenţă în siguranţă, iar, spre
deosebire de sistemul bancar,
pentru operaţiunile derulate,
trezoreria nu percepe comisioane.

81. Execuţia de casă
bugetară

Art.60. � (2), lit.a) păstrarea
disponibilităţilor reprezentând fonduri
externe nerambursabile sau
contravaloarea în lei a acestora,
primite pe bază de acorduri şi
înţelegeri guvernamentale şi de la
organisme internaţionale, şi utilizarea
acestora potrivit bugetelor aprobate
sau folosirea acestora pe bază de

Execuţia de casă
bugetară

Se propune eliminarea de la art.60
alin.(2), lit.a) a ultimei părţi: �sau
pentru cheltuieli de capital în
sectoarele publice şi economice, după
caz�.
Autor: domnul deputat Napoleon Pop
� Grup parlamentar PNL.

Motivaţia susţinerii:
Poate conduce la abuzuri sau

la schimbarea destinaţiilor cum s-
a mai petrecut în trecut. Este
suficientă precizarea din textul
rămas ��potrivit destinaţiilor
stabilite de donatori�.

Motivaţia respingerii:
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hotărâri ale Guvernului, potrivit
destinaţiilor stabilite de donatori sau
pentru cheltuieli de capital în
sectoarele publice şi economice, după
caz;

Se propune respingerea
amendamentului, întrucât
destinaţia disponibilităţilor
reprezentând fonduri externe este
stabilită prin acorduri specifice,
care pot prevedea ca destinaţie şi
�cheltuieli de capital în
sectoarele publice şi economice,
după caz�. Considerăm că textul
iniţial are o sferă de aplicare mult
mai mare.

82. Principii ale
încheierii
execuţiei
bugetare

Art.61. � (3) Creditele bugetare
neutilizate până la închiderea anului
sunt anulate de drept.

Principii ale
încheierii
execuţiei
bugetare

Se propune reformularea art.61
alin.(3), astfel:
«Art.61. � (3) Creditele bugetare
neutilizate până la închiderea anului se
reportează în anul următor.»
Autor: domnul deputat Napoleon Pop
� Grup parlamentar PNL.

Motivaţia susţinerii:
Pentru a beneficia de acelaşi

regim cu fondurile publice
destinate cofinanţării contribuţiei
financiare a Comunităţii
Europene, menţionate la alin.(4).

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât
propunerea încalcă principiul
anualităţii. De altfel, sistemul
reportărilor este foarte restrâns şi
în practica comunitară.

83. Principii ale
încheierii
execuţiei
bugetare

Art.61. � (4) Disponibilităţile din
fondurile externe nerambursabile şi
cele din fondurile publice destinate
cofinanţării contribuţiei financiare a
Comunităţii Europene rămase la finele
exerciţiului bugetar în conturile
structurilor de implementare se

Principii ale
încheierii
execuţiei
bugetare

Se propune reformularea art.61
alin.(4), astfel:
«Art.61. � (4) Fac excepţie de la
prevederile alin.(3): fondurile externe
rambursabile şi nerambursabile,
disponibilităţile din contractele
instituţionale ale instituţiilor de

Motivaţia susţinerii:
Conform prevederilor art.171

alin.(11) din Legea
învăţământului.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea
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reportează în anul următor. învăţământ superior, disponibilităţile
din fondurile publice destinate
cofinanţării organismelor şi
instituţiilor financiare cu care
Guvernul a semnat memorandumuri
de înţelegere sau acorduri rămase la
finele exerciţiului bugetar în conturile
structurilor de implementare.»
Autor: Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor.

amendamentului, întrucât nu se
motivează completarea textului
respectiv. Prin introducerea unor
formulări noi (exemplu: fonduri
externe rambursabile,
cofinanţarea organismelor şi
instituţiilor financiare cu care
Guvernul a semnat
memorandumuri ş.a), textul în
cauză devine total confuz.

Textul iniţial reglementează,
ca excepţie de la principiul
anualităţii, disponibilităţile din
fonduri externe nerambursabile şi
din cele destinate cofinanţării
contribuţiei financiare a
Comunităţii Europene.

84. Finanţarea
instituţiilor
publice

Art.62. � (2) Instituţiile publice
finanţate integral de la bugetul de stat,
bugetul asigurărilor sociale de stat,
bugetele fondurilor speciale, după caz,
varsă integral veniturile realizate la
bugetul din care sunt finanţate.

Finanţarea
instituţiilor
publice

Se propune reformularea art.62
alin.(2), astfel:
«Art.62. � (2) Instituţiile publice
finanţate integral de la bugetul de stat,
bugetul asigurărilor sociale de stat,
bugetele fondurilor speciale, după caz,
varsă integral veniturile realizate la
bugetul din care sunt finanţate, dacă
legea nu prevede altfel.»
Autor: Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor.

Motivaţia susţinerii:
Conform prevederilor Legii

învăţământului, art.170 alin.(3) şi
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.184/2001, art.2.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât
utilizarea sintagmei �dacă legea
nu prevede altfel� generează
excepţii de la regulile şi
principiile bugetare stabilite prin
această lege-cadru şi care sunt
aliniate la standardele general
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aplicabile în Comunitatea
Europeană şi asumate de
România în procesul de aderare
la Uniunea Europeană.

De altfel, Comisia Europeană
prin Raportul periodic privind
progresele înregistrate de
România în vederea aderării la
Uniunea Europeană recomandă
că pentru transparenţă şi eficienţă
trebuie continuat procesul de
reducere a fondurilor
extrabugetare.

85. Bunuri materiale
şi fonduri
băneşti primite
de instituţiile
publice

Art.63. � (2) Fondurile băneşti
acordate de persoanele juridice şi
fizice, primite în condiţiile alin.(1), în
situaţia instituţiilor publice finanţate
integral de la buget, se varsă direct la
bugetul din care se finanţează acestea.
Cu aceste sume se majorează creditele
bugetare ale bugetului respectiv şi se
vor utiliza potrivit prevederilor art.49
alin.(1) şi cu respectarea destinaţiilor
stabilite de transmiţător.
(3) Lunar, în termen de 10 zile de la
expirarea lunii, ordonatorii principali
de credite vor transmite Ministerului
Finanţelor Publice situaţia sumelor
virate la buget şi utilizate potrivit
alin.(2), în vederea introducerii
modificărilor corespunzătoare în
volumul şi structura bugetului de stat,

Bunuri materiale
şi fonduri
băneşti primite
de instituţiile
publice

Se propune eliminarea art.63 alin.(2) şi
(3).
Autor: Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor.

Motivaţia susţinerii:
Eliminarea este necesară

pentru a se putea răspunde
operativ prevederilor din
contractele de sponsorizare şi
donaţii.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât textul
iniţial asigură transparenţa
finanţării instituţiilor publice din
fonduri băneşti primite de la
persoane juridice şi fizice sub
formă de donaţii şi sponsorizări.
În plus, textul reflectă principiul
unităţii, potrivit căruia veniturile
şi cheltuielile bugetare se înscriu
într-un singur document pentru a
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bugetului asigurărilor sociale de stat,
bugetelor fondurilor speciale, după
caz.

asigura utilizarea eficientă şi
monitorizarea fondurilor publice.

86. Bunuri materiale
şi fonduri
băneşti primite
de instituţiile
publice

Art.63. � (4) Cu fondurile băneşti
acordate de persoanele juridice şi
fizice în condiţiile alin.(1), în situaţia
instituţiilor publice finanţate potrivit
prevederilor art.62 alin.(1) lit.b) şi c),
se vor majora bugetele de venituri şi
cheltuieli ale acestora. Aceste instituţii
au obligaţia de a prezenta în anexă la
contul de execuţie bugetară
trimestrială şi anuală, situaţia sumelor
primite şi utilizate în aceste condiţii şi
cu care a fost majorat bugetul de
venituri şi cheltuieli.

Bunuri materiale
şi fonduri
băneşti primite
de instituţiile
publice

Se propune eliminarea de la art.63
alin.(4) a tezei a doua: �Aceste
instituţii au obligaţia de a prezenta în
anexă la contul de execuţie bugetară
trimestrială şi anuală, situaţia sumelor
primite şi utilizate în aceste condiţii şi
cu care a fost majorat bugetul de
venituri şi cheltuieli.�.
Autor: Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor.

Motivaţia susţinerii:
Raportarea se va face conform

normelor metodologice elaborate
de Ministerul Finanţelor Publice.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât textul
alin.(4) al art.63 trebuie analizat
în spiritul întregului articol.
Astfel, dacă cu aceste sume se
majorează bugetele de venituri şi
cheltuieli este firesc să se
prevadă şi obligaţia raportării în
execuţie pentru a se putea realiza
analiza completă a finanţării unei
instituţii publice.

87. Veniturile
proprii
ale instituţiilor
publice

Art.65. � (2) Veniturile proprii ale
instituţiilor publice, finanţate potrivit
art.62 alin.(1) lit.b) şi c), provin din
chirii, organizarea de manifestări
culturale şi sportive, concursuri
artistice, publicaţii, prestaţii editoriale,
studii, proiecte, valorificări de produse
din activităţi proprii sau anexe,
prestări de servicii şi altele asemenea.

Veniturile
proprii
ale instituţiilor
publice

Se propune reformularea art.65
alin.(2), astfel:
«Art.65. � (2) Veniturile proprii ale
instituţiilor publice, finanţate potrivit
art.62 alin.(1) lit.b) şi c), provin din
chirii, organizarea de manifestări
culturale şi sportive, concursuri
artistice, publicaţii, prestaţii editoriale,
studii, proiecte, valorificări de produse
din activităţi proprii sau anexe,
prestări de servicii, taxe de la persoane
fizice şi juridice, donaţii, sponsorizări,

Motivaţia susţinerii:
Prevederile Legii

învăţământului, art.58 alin.(2).

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât nu pot
fi acceptate �taxele de la
persoanele fizice şi juridice�,
deoarece, potrivit legislaţiei în
domeniu, inclusiv Constituţiei
României, taxele sunt venituri ale
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precum şi alte venituri realizate în
condiţiile legii.»
Autor: Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor.

bugetului de stat sau bugetelor
locale, după caz şi nu pot fi ale
instituţiilor publice.

88. Excedentele
bugetelor
instituţiilor
publice

Art.66. � (1) Excedentele rezultate din
execuţia bugetelor instituţiilor publice,
finanţate în condiţiile art.62 alin.(1)
lit.b), se regularizează la sfârşitul
anului cu bugetul din care sunt
finanţate, în limita sumelor primite de
la acesta.

Excedentele
bugetelor
instituţiilor
publice

Se propune reformularea art.66
alin.(1), astfel:
«Art.66. � (1) Excedentele rezultate
din execuţia bugetelor instituţiilor
publice, finanţate în condiţiile art.62
alin.(1) lit.b), se regularizează la
sfârşitul anului cu bugetul din care
sunt finanţate, în limita sumelor
primite de la acesta., dacă legea nu
prevede altfel»
Autor: Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor.

Motivaţia susţinerii:
Există prevederi legale în

acest sens.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât
utilizarea sintagmei �dacă legea
nu prevede altfel� generează
excepţii de la regulile şi
principiile bugetare stabilite prin
această lege-cadru şi care sunt
aliniate la standardele general
aplicabile în Comunitatea
Europeană şi asumate de
România în procesul de aderare
la Uniunea Europeană.

De altfel, în această situaţie
sunt instituţiile publice care sunt
finanţate din venituri proprii şi
subvenţii de la buget şi având în
vedere faptul că exerciţiul
bugetar se încheie la 31
decembrie, creditele bugetare
anulându-se de drept, subvenţiile
acordate din buget nu pot să
rămână în excedentele
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instituţiilor respective, întrucât în
anul următor aceste instituţii
execută bugetele aprobate pentru
anul respectiv.

89. Bugetele de
venituri
şi cheltuieli ale
unor activităţi

Art.68. � (1) Bugetele de venituri şi
cheltuieli pentru activităţile finanţate
integral din venituri proprii se
întocmesc odată cu bugetul instituţiei
publice de care aparţin şi se aprobă
odată cu bugetul acesteia în condiţiile
art.16.

Bugetele de
venituri
şi cheltuieli ale
unor activităţi

Se propune eliminarea de la art.68
alin.(1) a sintagmei: �şi se aprobă
odată cu bugetul acesteia în condiţiile
art.16�.
Autor: Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor.

Motivaţia susţinerii:
Prevederile din proiectul de

lege afectează autonomia
managerială.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât
bugetele de venituri şi cheltuieli
ale instituţiilor publice de care
aparţin acţiunile finanţate
integral din venituri proprii nu se
pot aproba secvenţial.

90. Bugetele de
venituri
şi cheltuieli ale
unor activităţi

Art.68. � alin.(5) nou Bugetele de
venituri
şi cheltuieli ale
unor activităţi

Se propune introducerea la art.68 a
unui alineat nou, alin.(5), cu următorul
cuprins:
«Art.68. � (5) Excedentele anuale
provenite din venituri ale instituţiilor
finanţate parţial de la bugetul de stat se
reportează în anul următor.»
Autori: domnii deputaţi Anghel
Stanciu, Napoleon Antonescu, Anton
Ionescu, Ferenc Asztalos.

Motivaţia susţinerii:
Conform prevederilor Legii

învăţământului, art.171 alin.(11).

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât
generează excepţii de la regulile
şi principiile bugetare stabilite
prin această lege-cadru, iar în
această situaţie sunt instituţiile
publice care sunt finanţate din
venituri proprii şi subvenţii de la
buget şi având în vedere faptul că
exerciţiul bugetar se încheie la 31
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decembrie, creditele bugetare
anulându-se de drept, subvenţiile
acordate din buget nu pot să
rămână în excedentele
instituţiilor respective, întrucât în
anul următor aceste instituţii
execută bugetele aprobate pentru
anul respectiv.

91. Împrumut
temporar pentru
unele activităţi
sau instituţii
publice

Art.69. � (1) În cazul în care, la
înfiinţarea unor instituţii publice sau a
unor activităţi finanţate integral din
venituri proprii, acestea nu dispun de
fonduri suficiente, în baza
documentaţiilor temeinic
fundamentate, ordonatorii principali
de credite pot acorda împrumuturi fără
dobândă din bugetul propriu, pe bază
de convenţie.
(2) Împrumuturile acordate în
condiţiile alin.(1) vor fi rambursate
integral în termen de şase luni de la
data acordării.

Împrumut
temporar pentru
unele activităţi
sau instituţii
publice

Se propune eliminarea art.69.
Autori: domnii deputaţi Birtalan Ákos,
Ráduly Róbert - Grup parlamentar
UDMR.

Motivaţia susţinerii:
În cazul unor �documentaţii

temeinic fundamentate� nu poate
apărea situaţia ca instituţii nou-
înfiinţate şi activităţi finanţate
din venituri proprii să nu dispună
de resursele necesare funcţionării
sau derulării lor. În cazuri
excepţionale, creditele pentru
acoperirea necesităţilor de
finanţare pot fi contractate prin
trezorerie şi nu acordate de
ordonatorii principali de credite.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât textul
art.69 reglementează acordarea
de împrumuturi din bugetele
ordonatorilor principali de
credite, ca instrument de
finanţare temporară a unei
instituţii sau a unei activităţi nou
înfiinţate.
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92. Execuţia de casă
a bugetelor
instituţiilor
publice

Art.70. � (1) Instituţiile publice,
indiferent de sistemul de finanţare şi
de subordonare, inclusiv activităţile de
pe lângă unele instituţii publice,
finanţate integral din venituri proprii,
efectuează operaţiunile de încasări şi
plăţi prin unităţile teritoriale ale
trezoreriei statului în raza cărora îşi au
sediul şi unde au deschise conturile de
venituri, cheltuieli şi disponibilităţi.
(2) Este interzis instituţiilor publice de
a efectua operaţiunile de mai sus prin
băncile comerciale.

Execuţia de casă
a bugetelor
instituţiilor
publice

Se propune reformularea art.70
alin.(1) şi (2), astfel:
«Art.70. � (1) Instituţiile publice,
indiferent de sistemul de finanţare şi
de subordonare, inclusiv activităţile de
pe lângă unele instituţii publice,
finanţate integral din venituri proprii,
efectuează operaţiuni de încasări şi
plăţi prin unităţile teritoriale ale
trezoreriei statului în raza cărora îşi au
sediul şi unde au deschise conturile de
venituri, cheltuieli şi disponibilităţi,
dacă legea nu prevede altfel.
(2) Este interzis instituţiilor publice de
a efectua operaţiunile de mai sus prin
băncile comerciale, dacă legea nu
prevede altfel.»
Autor: Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor.

Motivaţia susţinerii:
Conform prevederilor Legii

nr.790/2001, art.1 alin.(2).

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât
utilizarea sintagmei �dacă legea
nu prevede altfel� generează
excepţii de la regulile şi
principiile bugetare stabilite prin
această lege-cadru şi care sunt
aliniate la standardele general
aplicabile în Comunitatea
Europeană şi asumate de
România în procesul de aderare
la Uniunea Europeană.

În plus, fondurile derulate prin
trezoreria statului sunt în
permanenţă în siguranţă, iar, spre
deosebire de sistemul bancar,
pentru operaţiunile derulate,
trezoreria nu percepe comisioane.

93. Infracţiuni şi
pedepse

Art.71. � Nerespectarea prevederilor
art.4 alin.(2) şi (3) constituie
infracţiune şi se pedepseşte cu
închisoare de la o lună la trei luni sau
cu amendă de la 50 milioane lei la 100
milioane lei.

Infracţiuni şi
pedepse

Se propune reformularea art.71, astfel:
«Art.71. � Nerespectarea prevederilor
art.4 alin.(2) şi (3) constituie
infracţiune şi se pedepseşte cu
închisoare de la o lună la trei luni în
cazul ordonatorilor principali de
credite care au autorizat o depăşire cu
cel puţin 500 milioane lei a limitei
creditelor bugetare aprobate prin legea

Motivaţia susţinerii:
Este necesar să se

diferenţieze pedepsele în funcţie
de gravitatea infracţiunii şi să se
precizeze clar cine este pasibil de
pedeapsă: ordonatorul principal
de credite care a autorizat o
depăşire a limitei creditelor
bugetare aprobate prin legea
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bugetară anuală sau cu amendă de la
50 milioane lei la 500 milioane lei, în
cazul autorizării unei depăşiri a
cheltuielilor bugetare mai mici de 500
milioane lei.»
Autor: domnul deputat Călin Popescu
Tăriceanu � Grup parlamentar PNL.

bugetară anuală.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, având în vedere
faptul că la art.22 din proiectul
Legii privind finanţele publice
sunt precizate atribuţiile
ordonatorilor principali de
credite, printre care şi aceea de a
răspunde, potrivit legii, de
angajarea şi utilizarea creditelor
bugetare.

În ceea ce priveşte
diferenţierea pedepselor,
considerăm că, întrucât creditele
bugetare reprezintă limită
maximă, iar depăşirea lor
constituie infracţiune, nu este
necesară o diferenţiere.

94. Contravenţii şi
sancţiuni

Art.72. � (2) Contravenţiile prevăzute
la alin.(1) lit.a) se sancţionează cu
amendă de la 5 milioane lei la 10
milioane lei, cele de la lit.b) de la 10
milioane lei la 20 milioane lei, iar cele
de la lit.c) de la 20 milioane lei la 30
milioane lei.

Contravenţii şi
sancţiuni

Se propune reformularea art.72
alin.(2), astfel:
«Art.72. � (2) Contravenţiile
prevăzute la alin.(1) lit.a) se
sancţionează cu amendă de la 50
milioane lei la 100 milioane lei, cele
de la lit.b) de la 100 milioane lei la
200 milioane lei, iar cele de la lit.c) de
la 200 milioane lei la 300 milioane
lei.»
Autor: domnul deputat Călin Popescu
Tăriceanu � Grup parlamentar PNL.

Motivaţia susţinerii:
Amenzile aplicabile sunt prea

mici avându-se în vedere şi
deprecierea continuă a leului.
Funcţionarea eficientă a legii nu
poate fi gândită în afara unui
sistem de sancţiuni descurajant.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât nivelul
amenzilor va fi actualizat în
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funcţie de evoluţia preţurilor.
95. Contravenţii şi

sancţiuni
Art.72. � alin.(4) nou Contravenţii şi

sancţiuni
Se propune introducerea la art.72 a
unui alineat nou, alin.(4), cu următorul
cuprins:
«Art.72. � (4) Amenzile pentru
infracţiunile prevăzute la art.71 şi
contravenţiile prevăzute la alin.(1)
lit.a), b) şi c) se indexează semestrial
în funcţie de rata inflaţiei.»
Autor: domnul deputat Tudor Mohora.

Motivaţia susţinerii:
Ţinând seama de evoluţia

inflaţiei, este necesar ca mărirea
amenzilor pentru infracţiuni şi
pentru contravenţii să fie
indexate semestrial în funcţie de
rata inflaţiei.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât acest
aspect este reglementat de
Ordonanţa Guvernului nr.2/2001
privind regimul juridic al
contravenţiilor.

96. Norme
metodologice şi
instrucţiuni

Art.79. � În aplicarea prevederilor
prezentei legi Ministerul Finanţelor
Publice este autorizat să emită norme
metodologice şi instrucţiuni.

Norme
metodologice şi
instrucţiuni

Se propune reformularea art.79, astfel:
«Art.79. � În aplicarea prevederilor
prezentei legi Ministerul Finanţelor
Publice este autorizat să emită norme
metodologice şi instrucţiuni în termen
de 30 zile de la adoptarea legii.»
Autor: domnul deputat Tudor Mohora.

Motivaţia susţinerii:
Este necesar să se stabilească

un termen ferm pentru emiterea
de norme metodologice şi
instrucţiuni pentru ca prevederile
legii să fie aplicabile într-un
termen cât mai scurt.

Motivaţia respingerii:
Se propune respingerea

amendamentului, întrucât textul
art.79 se referă la normele
metodologice si instrucţiunile pe
care Ministerul Finanţelor
Publice le va da în aplicarea
întregii legi şi având în vedere
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complexitatea şi diversitatea
domeniului reglementat,
respectiv finanţele publice,
considerăm că introducerea
termenului limită nu se justifică.

PREŞEDINTE,

Prof.dr. Florin Georgescu

SECRETAR,

Dr. Daniel Ionescu
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