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AVIZ
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2001

În conformitate cu prevederile Regulamentului şedinţelor comune
ale celor două camere ale Parlamentului, Comisia pentru privatizare din Senat şi
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera
Deputaţilor au fost sesizate spre dezbatere şi avizare cu proiectul Legii
bugetului de stat pe anul 2001 cu adresa nr. 208/26 martie 2001.
Proiectul de lege a fost examinat în şedinţele din 29 martie şi
2 aprilie a.c.
În urma dezbaterilor, membri Comisilor au avizat favorabil
proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2001 cu amendamentele prezentate în
anexele alăturate.

SENAT

CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru privatizare

Comisia pentru politică
economică, reformă şi
privatizare

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Carol DINA

Dan Radu RUŞANU

Anexa nr. 1
Comisia pentru politică
economică, reformă şi privatizare
AMENDAMENTE

la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2001
A. Amendamente admise
Nr.
crt.

Text iniţial

0

1

Amendamente propuse şi adoptate de Comisie

Autorul
2

Motivaţie
3

Art. 1 se modifică şi va avea următorul
conţinut:

1
Art. 1 – Obiectul prezentei legi îl
constituie stabilirea structurii veniturilor
şi destinaţiilor cheltuielilor bugetului de
stat şi bugetelor fondurilor speciale
pentru anul 2001, regimul acestora,
precum şi responsabilităţile instituţiilor
publice implicate în procesul de execuţie
a acestor bugete.

Art. 1 – Obiectul prezentei legi îl constituie
stabilirea nivelului şi structurii veniturilor pe
surse şi al cheltuielilor pe destinaţii a
bugetului de stat şi bugetelor fondurilor
speciale pentru anul 2001, regimul acestora,
precum şi responsabilităţile instituţiilor
publice implicate în procesul de execuţie a
acestor bugete.
Autor: dep. Napoleon Pop

De regulă un buget
stabileşte
niveluri
de
venituri
şi
cheltuieli.
Sursele veniturilor sunt
stabilite prin lege. Pentru
destinaţiile
cheltuielilor
există o clasificare.

0

1

2

3

Denumirea cap. II se modifică şi va avea
următorul conţinut:

2
CAPITOLUL II
Structura şi regimul veniturilor bugetare

CAPITOLUL II
Structura pe surse şi regimul veniturilor
bugetare

Precizare
în
formării
şi
veniturilor.

temeiul
colectării

Autor: dep. Napoleon Pop
3

Preambulul art. 8 se modifică şi va avea
următorul conţinut:
Art. 8 – Veniturile bugetului de stat pe Art. 8 – Veniturile bugetului de stat pe anul Pentru a se justifica deplin
anul 2001 sunt în sumă de 153.116,4 2001 sunt în sumă de 153.116,4 miliarde lei şi cuvântul „structură“ din
miliarde lei şi se prezintă astfel:
titlul cap. II.
se structurează după surse astfel:
Autor: dep. Napoleon Pop
Art. 9 se modifică şi va avea următorul
conţinut:

4
Art. 9 – Cheltuielile prevăzute în bugetul
de stat pe anul 2001 reprezintă limite
maxime care nu pot fi depăşite, iar
modificarea lor se va face în condiţiile
legii. Angajarea, contractarea de lucrări,

Art. 9 – Nivelul cheltuielilor prevăzute în
bugetul de stat pe anul 2001 reprezintă limite
maxime care nu pot fi depăşite, iar modificarea
lor se va face în condiţiile legii. Angajarea,
contractarea de lucrări, bunuri şi servicii,

3

Nivelul, ca sumă, a
cheltuielii poate fi plafonat
în sensul legii şi nu natura
cheltuielilor stabilită printro clasificare.

0

1

2

bunuri şi servicii, precum şi efectuarea de
cheltuieli de către ordonatorii de credite
se fac numai cu respectarea prevederilor
legale şi în limita creditelor bugetare
aprobate.

precum şi efectuarea de cheltuieli de către
ordonatorii de credite se fac numai cu
respectarea prevederilor legale şi în limita
creditelor bugetare aprobate.

3

Autor: dep. Napoleon Pop
5
Art. 10 – În structură economică
cheltuielile bugetului de stat pe anul 2001
în sumă de 194.422,2 miliarde lei se
prezintă astfel:
6

Anexa nr. 3/21 Cap. 66.01 Cod
21.66.01.2.3.01
Obiectiv de investiţii: Lucrări pentru
menţinerea capacităţii de producţie la
250.000 t/an lignit la EM Câmpulung,
jud. Argeş.
I. Total surse de finanţare a investiţiei:
9.200.000 mii lei
1.1 Surse proprii
6.200.000 mii lei
1.5. Buget de stat
3.000.000 mii lei

Preambulul art. 10 se modifică şi va avea
următorul conţinut:
Cheltuielile bugetului de
stat nu sunt toate de natură
Art. 10 – Cheltuielile bugetului de stat pe anul economică.
Structura
2001, în sumă de 194.422,2 miliarde lei, se acestora se face după
destinaţii, unele fiind şi
prezintă după destinaţii astfel:
economice. Deasemenea,
modificarea
priveşte
Autor: dep. Napoleon Pop
simetria cu art. 8.
Anexa
nr.
3/21
Cap.
66.01
Cod Nu există posibilitatea
acoperirii din surse proprii
21.66.01.2.3.01
Obiectiv de investiţii: Lucrări pentru a sumei prevăzute de 6,2
menţinerea capacităţii de producţie la 250.000 mld lei. Sursele necesare
pot
proveni
prin
t/an lignit la EM Câmpulung, jud. Argeş.
redistribuireîn
cadrul
I. Total surse de finanţare a investiţiei:
veniturilor
Ministerului
9.200.000 mii lei
Industriei.
1.1 Surse proprii
3.000.000 mii lei
1.5. Buget de stat
6.200.000 mii lei

4

0

1

2

3

Autor: dep. Gheorghe Marin
7

8

Anexa nr. 6 –poz. 18 Galaţi 51.545.000 Anexa nr. 6 –poz. 18 Galaţi 107.027.885 mii Suplimentarea sumei are în
vedere
subvenţionarea
mii lei
lei
energiei termice calculată la
consumul estimat a se livra
Autor: dep. Lucia Cornelia Lepădatu
populaţiei pe anul 2001, aşa
cum a fost fundamentată
această valoare.
La anexa nr. 7, criteriul de la pct. 3 se Excluderea numărului de
modifică şi va avea următorul conţinut:
studenţi din acest criteriu
dezavantajează
oraşele
mari, care au centre
Anexa nr. 7, pct. 3
Anexa nr. 7, pct. 3
universitare şi determină o
Numărul de elevi din învăţământul Numărul de elevi şi studenţi din învăţământ.
defalcare de sume mai mari
preuniversitar.
către
judeţele
mici,
Autor: dep. Dan Radu Ruşanu
comparativ
cu
semele
defalcate judeţelor mari.

5

B. Amendamente respinse
Comisia a dezbătut şi alte amendamente pe care le-a respins, după cum urmează:
Nr.
crt.

Text iniţial

0

1

1

Amendamente propuse şi adoptate de Comisie

Autorul
2

Motivaţie
3

Alin. (5) al art. 20 se modifică şi va avea
următorul conţinut:
Art 20 – (5) Cheltuielile destinate Art 20 – (5) Cheltuielile destinate stimulării Nu există surse de acoperire
stimulării producţiei de export şi a producţiei de export şi a exportului se stabilesc a necesarului suplimentar
de cheltuieli.
exportului se stabilesc în sumă de 800,0 în sumă de 1.000,0 miliarde lei, din care:
miliarde lei, din care:
Autor: dep. Iuliu Vida
dep. Francisc Pecsi
dep. Dan Radu Ruşanu

2

Lit. a) a alin. (5) al art. 20 se modifică şi va
avea următorul conţinut:
a) 500,0 miliarde lei pentru
a) 400,0 miliarde lei pentru
stabilizarea ratei dobânzii la creditele pe stabilizarea ratei dobânzii la creditele pe
termen scurt, mediu şi lung, acordate de termen scurt, mediu şi lung, acordate de Banca

6

- idem -

0

1

2

Banca de Export-Import a României –
S.A. şi de băncile comerciale pentru
producţia de export şi pentru exportul de
maşini, utilaje, instalaţii complexe şi
executarea de obiective în străinătate,
precum şi pentru alte exporturi creditate
pe termenscurt, efectuate în anii 2000 şi
2001, potrivit prevederilor art. 9, lit. c) şi
art. 10, lit. b) din Legea nr. 96/2000
privind organizarea şi funcţionarea
Băncii de Export-Import a României –
S.A. (Eximbank) şi instrumentele
specificede susţinere a comerţului
exterior;

de Export-Import a României – S.A. şi de
băncile comerciale pentru producţia de export
şi pentru exportul de maşini, utilaje, instalaţii
complexe şi executarea de obiective în
străinătate, precum şi pentru alte exporturi
creditate pe termen scurt, efectuate în anii
2000 şi 2001, potrivit prevederilor art. 9, lit. c)
şi art. 10, lit. b) din Legea nr. 96/2000 privind
organizarea şi funcţionarea Băncii de ExportImport a României – S.A. (Eximbank) şi
instrumentele
specificede
susţinere
a
comerţului exterior;

3

Autor: dep. Iuliu Vida
dep. Francisc Pecsi
dep. Dan Radu Ruşanu
Lit. b) a alin. (5) al art. 20 se modifică şi va
avea următorul conţinut:

3
b) 350,0 miliarde lei pentru
stimularea
realizării
de
obiective
complexe şi a producţiei cu ciclu lung de
fabricaţie, destinate exportului în
condiţiile prevederilor art. 5, lit. a) din
Ordonanţa Guvernului nr. 14/1995

b) 450,0 miliarde lei pentru stimularea
realizării de obiective complexe şi a producţiei
cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului
în condiţiile prevederilor art. 5, lit. a) din
Ordonanţa Guvernului nr. 14/1995 privind
unele măsuri pentru stimularea realizării de

7

- idem -

0

4

1

2

privind unele măsuri pentru stimularea
realizării de obiective complexe şi a
producţiei cu ciclu lung de fabricaţie,
destinate exportului, aprobată prin Legea
nr. 70/1995 şi în conformitate cu
prevederile art. 9, lit. a), b), c) şi art. 10,
lit. b) din Legea nr. 96/2000, din care :
250,0 miliarde lei pentru acordarea de
bonificaţii de dobândă, 50,0 miliarde lei
fondul pentru garanţii de export şi 50,0
miliarde lei fondul pentru asigurarea şi
reasigurarea creditelor de export pe
termen scurt, mediu şi lung a garanţiilor
de export şi a investiţiilor române în
străinătate;

obiective complexe şi a producţiei cu ciclu
lung de fabricaţie, destinate exportului,
aprobată prin Legea nr. 70/1995 şi în
conformitate cu prevederile art. 9, lit. a), b), c)
şi art. 10, lit. b) din Legea nr. 96/2000, din
care : 350,0 miliarde lei pentru acordarea de
bonificaţii de dobândă, 50,0 miliarde lei
fondul pentru garanţii de export şi 50,0
miliarde lei fondul pentru asigurarea şi
reasigurarea creditelor de export pe termen
scurt, mediu şi lung a garanţiilor de export şi a
investiţiilor române în străinătate;

Alin. nou

La art. 20 se propune introducerea unui alineat
nou (51) care va avea următorul cuprins:
Art. 20 – (51) Pentru recapitalizarea Băncii
de Export-Import a României – S.A.
(Eximbank) se alocă suma de 1500 miliarde
lei.

3

Autor: dep. Iuliu Vida
dep. Francisc Pecsi
dep. Dan Radu Ruşanu

Autor: dep. Dan Radu Ruşanu
dep. Iuliu Vida

8

- idem -

0

1

2

3

Alin. (6) al art. 20 se modifică şi va avea
următorul conţinut:

5
Art. 20 – (6) În bugetul Ministerului
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi
Cooperaţie sunt cuprinse şi sume pentru
constituirea capitalului social al Fondului
naţional de garantare a creditelor pentru
întreprinderi mici şi mijlocii, potrivit
legii.

Art. 20 – (6) În bugetul Ministerului pentru
Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie
sunt cuprinse sume pentru următoarele
destinaţii:
- 250,0 miliarde pentru constituirea
capitalului social al Fondului naţional de
garantare a creditelor pentru întreprinderi mici
şi mijlocii, potrivit legii;
- 500,0 miliarde lei pentru finanţarea
programelor guvernamentale elaborate
pentru
dezvoltarea
sectorului
întreprinderilor mici şi mijlocii, potrivit
legii.

- idem -

Autor: dep. Iuliu Vida
dep. Francisc Pecsi
6

Se propune introducerea unui articol nou 201
care va avea următorul cuprins:
Încasările din privatizări sunt de 8.000 Destinaţia acestor sume este
miliarde lei, care potrivit legii, vor fi utilizate prevăzută în Ordonanţa
88/1997 şi sunt gestionate
pentru următoarele destinaţii:

9

0

1

2

3

-610 miliarde lei pentru finanţarea în regim extrabugetar.
bugetului de venituri şi cheltuieli al
Autorităţii
pentru
Privatizare
şi
Administrarea Participaţiilor Statului;
- 7390 miliarde lei pentru rambursarea
datoriei publice de stat.

7

Art. 22 lit. a)

Autor: dep. Iuliu Vida
dep. Francisc Pecsi
Lit. a) a art. 22 se modifică şi va avea
următorul conţinut:
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului, în sumă de 1.100,9 miliarde lei,
care se foloseşte pentru finanţarea unor acţiuni
şi sarcini intervenite în cursul anului în
bugetul de stat şi în bugetele locale, cu
menţinerea echilibrului bugetar. Alocarea de
sume din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului pentru bugetele locale,
se face prin majorarea sumelor defalcate sau a
transferurilor bugetul de stat către bugetele
locale pentru investiţii finanţate parţial din
împrumuturi externe, după caz;

Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului, în sumă de 1.365,9 miliarde
lei, care se foloseşte pentru finanţarea
unor acţiuni şi sarcini intervenite în
cursul anului în bugetul de stat şi în
bugetele
locale,
cu
menţinerea
echilibrului bugetar. Alocarea de sume
din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului pentru bugetele
locale, se face prin majorarea sumelor
defalcate sau a transferurilor bugetul de
stat către bugetele locale pentru investiţii
finanţate parţial din împrumuturi externe,
după caz;
Autor: grup parlamentar PNL

10

Propunerea nu a fost
acceptată deoarece suma
suplimentară
de
265
miliarde legi prevăzută
pentru
suplimentarea
creditelor
bugetare
la
Unitatea 2 Cernavodă a fost
deja prevăzută în bugetul
Agenţiei
Naţionale
a
Rezervelor de Stat.

0

1

8

2

3

După art. 23 se propune introducerea unui
articol nou, 231, cu următorul conţinut:
In anul 2001 sunt acceptate la finanţare şi se
alocă credite bugetare numai pentru obectivele
care se pot finaliza fizic până în anul 2002 sau
la care există asigurată cofinanţarea externă,
cu excepţia investiţiilor autorităţilor publice şi
ale Centralei nucleare Cernavodă 2.

Propunerea nu a fost
acceptată deoarece s-ar
produce discriminări între
judeţe, privind volumul de
investiţii alocate în anul
2001.

Autor: grup parlamentar PNL
La art. 25 se propune introducerea unui nou
alineat, 7, cu următorul conţinut:
Veniturile din privatizare, precum şi veniturile
din
valorificarea
activelor
bancare
neperformante pentru răscumpărarea titlurilor
de stat în vederea diminuării datoriei publice
interne, potrivit legii, se utilizează, exclusiv,
pentru reducerea datoriei publice.

9

Această prevedere există
deja
în
legislaţie
–
Ordonanţa Guvernului nr.
38/2000 – şi nu se mai
justifică repetarea ei în
Legea bugetului.

Autor: grup parlamentar PNL
10

Art. 26 alin. (3)
Persoanele fizice care desfăşoară
activităţi independente şi care obţin
venituri comerciale sau venituri din
profesii liberale, precum şi asociaţiile fără

Art. 26 alin. (3)
Persoanele fizice care desfăşoară activităţi
independente şi care obţin venituri comerciale
sau venituri din profesii liberale, precum şi
asociaţiile fără personalitate juridică, care îşi

11

Propunerea a fost respinsă
pentru a se asigura un
tratament fiscal unitar atât a
agenţilor economici, cât şi a
persoanelor fizice care îşi

0

1
personalitate juridică, care îşi desfăşoară
activitatea cu salariaţi cu contract
individual de muncă pot efectua, în limita
unei cote de 1,5% din drepturile salariale
realizate anual pentru aceste persoane,
cheltuieli care sunt deductibile fiscal la
calculul venitului net, pentru destinaţiile
prevăzute la alin. (2).

11
Art. 26 – (6) Pentru regiile autonome,
societăţile şi companiile naţionale,
institutele naţionale de cercetaredezvoltare care funcţionează în baza
Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995,
subvenţionate de la bugetul de stat,
precum şi pentru societăţile comerciale
subvenţionate de la bugetul de stat şi
societăţile comerciale cu capital de stat
care au prevăzut în actul constitutiv de
înfiinţare, aprobarea bugetului de venituri
şi cheltuieli prin hotărâre a Guvernului,
cheltuielile de protocol, reclamă şi
publicitate sunt deductibile fiscal şi se
aprobă de către Guvern, o dată cu

2

3

desfăşoară activitatea cu salariaţi cu contract desfăşoară
individual de muncă pot efectua, în limita unei independent.
cote de 2,5% din drepturile salariale realizate
anual pentru salariaţii în cauză, cheltuieli
care sunt deductibile fiscal la calculul
venitului net, pentru destinaţiile prevăzute la
alin. (2).
Autor: dep. Dan Radu Ruşanu
Art. 26. alin. 6 – se completează cu următorul
text:
Art. 26 – (6) Pentru regiile autonome,
societăţile şi companiile naţionale, institutele
naţionale de cercetare-dezvoltare care
funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului
nr. 25/1995, subvenţionate de la bugetul de
stat, precum şi pentru societăţile comerciale
subvenţionate de la bugetul de stat şi
societăţile comerciale cu capital de stat care au
prevăzut în actul constitutiv de înfiinţare,
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
prin hotărâre a Guvernului, cheltuielile de
protocol, reclamă şi publicitate sunt
deductibile fiscal şi se aprobă de către Guvern,
o dată cu aprobarea bugetelor de venituri şi
cheltuieli.

12

activitatea

Acceptarea
amendamentului
ar
presupune
întocmirea unei anexe
suplimentare, iar aceste
sume sunt deja repartizate
pe ordonatorii de credite.

0

1
aprobarea
cheltuieli.

bugetelor

2
de

venituri

3

şi Subvenţiile acordate se nominalizează pe
titulari, în anexele ordonatorilor principali
de credite.
Autor: grup parlamentar PNL

12

Alin. nou

La art. 26 se propune introducerea unui nou
alineat, 7, cu următorul conţinut:
In anul 2001, regiile autonome, societăţile şi
companiile naţionale, societăţile comerciale
la care statul este acţionar majoritar şi care
nu se regăsesc în prevederile alineatului
precedent, au dreptul să efectueze cheltuieli
de protocol, sponsorizare şi mecenat în
limita a 1% din profitul impozabil.
Agenţii economici enumeraţi mai sus vor
putea efectua cheltuieli de reclamă şi
publicitate în limita a 6% din profitul
impozabil, numai dacă realizează o rată a
profitului de 5%.
Cheltuielile vor fi efectuate lunar, având în
vedere calculul indicatorilor, pe cumulat, de
la începutul anului 2001.
Autor: grup parlamentar PNL

13

Aceste prevederi trebuie
incluse
în
Legea
sponsorizării, nu în Legea
bugetului de stat.

0

1

2

3

13
Art. 45 - Ordonatorii de credite au Se propune eliminarea articolului 45.
obligaţia ca, în cadrul prevederilor
bugetare aprobate, să asigure cu prioritate Autor: dep. Dan Radu Ruşanu
plata facturilor reprezentând consumurile
de energie electrică şi termică şi de gaze
naturale de la titlul “Cheltuieli materiale
şi servicii”.

S-a considerat necesară
menţinerea acestor măsuri
administrative
pentru
disciplinarea ordonatorilor
de credite în utilizarea
creditelor bugetare.

14
Art. 52 - (1) Sunt deductibile la calculul Se propune eliminarea alineatului (1) al Propunerea a fost respinsă
deoarece
limitarea
profitului
impozabil
cheltuielile articolului52.
numărului de tichete de
corespunzătoare tichetelor de masă
masă pe anul 2001 a fost
repartizate de către unităţile emitente, Autor: dep. Dan Radu Ruşanu
convenit între Guvern şi
autorizate potrivit Legii nr. 142/1998
sindicate.
privind acordarea tichetelor de masă, şi
acordate de către angajatori, în limita
valorii nominale prevăzute de lege, unui
număr maxim de 611.000 salariaţi în
trimestrul I, 711.000 salariaţi în trimestrul
II, 811.000 salariaţi în trimestrul III şi
1.011.000 salariaţi în trimestrul IV.
Pentru instituţiile publice eliberarea
tichetelor de masă salariaţilor se va face
în limita creditelor bugetare aprobate cu
această destinaţie.

14
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Alin. (1) al art. 53 se modifică şi va avea
următorul conţinut:

15
Art. 53 - (1) Până la 15 decembrie 2001
contravaloarea în lei a garanţiilor reţinute
în cotă de 10% din valoarea utilajelor
livrate la Combinatul minier de
îmbogăţirea a minereurilor acide cu
conţinut de fier de la Krivoi-Rog-Ucraina
se compensează cu obligaţiile de plată
datorate la bugetul de stat până la 31
decembrie 2000 şi neachitate până la data
compensării,
de
către
societăţile
comerciale furnizoare, iar majorările de
întârziere aferente acestor obligaţii se
scutesc la plată. Procedura de compensare
se realizează de organele fiscale
teritoriale cu condiţia încheierii în
prealabil a unei convenţii între fiecare
societate comercială furnizoare şi
Ministerul Industriei şi Resurselor, prin
care să se prevadă obligaţia expresă a
acestor societăţi de a aduce furnitura
livrată, pe cheltuiala proprie, într-o nouă
garanţie care să expire o dată cu garanţia
externă.
Ministerul
Industriei
şi

Art. 53 - (1) Până la 15 decembrie 2001 În legea bugetului de stat
contravaloarea în lei a garanţiilor reţinute în nu se pot face referiri la alte
cotă de 10% din valoarea utilajelor livrate la bugete.
Combinatul minier de îmbogăţirea a
minereurilor acide cu conţinut de fier de la
Krivoi-Rog-Ucraina se compensează cu
obligaţiile de plată datorate la bugetul de stat,
bugetul asigurărilor sociale de stat şi
bugetele fondurilor speciale până la 31
decembrie 2000 şi neachitate până la data
compensării, de către societăţile comerciale
furnizoare, iar majorările de întârziere aferente
acestor obligaţii se scutesc la plată. Procedura
de compensare se realizează de organele
fiscale teritoriale cu condiţia încheierii în
prealabil a unei convenţii între fiecare
societate comercială furnizoare şi Ministerul
Industriei şi Resurselor, prin care să se
prevadă obligaţia expresă a acestor societăţi de
a aduce furnitura livrată, pe cheltuiala proprie,
într-o nouă garanţie care să expire o dată cu
garanţia externă. Ministerul Industriei şi
Resurselor va confirma suma garanţiilor
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Resurselor va confirma suma garanţiilor reţinute, actualizate la cursul de schimb
reţinute, actualizate la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a
valutar comunicat de Banca Naţională a României, în vigoare la data compensării.
României, în vigoare la data compensării.
Autor: dep. Dan Radu Ruşanu
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Alin. nou

La art. 53, după alin. (1) se propune
introducerea unui nou alin. (11) cu următorul Propunerea a fost respinsă
întrucât
majoritatea
conţinut:
1
Art. 53 – (1 ) Pentru societăţile comerciale societăţilor comerciale care
au de recuperat garanţii
prevăzute la alin. (1) care mai rămân cu
înregistrează datorii către
garanţii de recuperat, după compensare, se bugetul de stat mai mari
decât
nivelul
acestor
acceptă compensarea trimestrială/lunară a garanţii.
datoriilor curente către bugetul de stat şi
bugetul asigurărilor sociale de stat pe
măsura constituirii acestora.
Autor: dep. Dan Radu Ruşanu
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1
Art. nou

2
După art. 54) se propune introducerea a două
noi articole 541 şi 542 astfel:
Art. 541 – (1) Ministerul Industriei şi
Resurselor, în problemele restante la
conturile instituite în baza acordurilor
guvernamentale cu Republica Populară
Chineză, va deconta societăţilor comerciale
furnizoare de echipamente complexe pentru
proiectele PUCHENG şi CAO CUN
contravaloarea de 212 miliarde lei
reprezentând:
- Garanţiile de bună execuţie;
- Sumele reţinute ca penalizări pentru
întârzieri
societăţilor
comerciale
furnizoare care nu au înregistrat
întârzieri;
- Dobânzile calculate pentru livrările
finanţate de către societăţile comerciale
furnizoare.
(2) Societăţilor comerciale cu datorii li se
vor aplica prevederile art. 53.

3

Propunerea a fost respinsă
întrucât
societăţile
comerciale care au făcut
astfel de livrări nu au
solicitat
efectuarea
de
compensări ale datoriilor
către buget.

Autor: grup parlamentar PNL
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Art. nou

Art. 542 – La exporturile unor produse cu Propunerea a fost respinsă
grad scăzut de prelucrare, cota de impozit considerându-se că această
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pe profit se ridică de la 5% la 10%. măsură de natură fiscală va
Poziţiilor tarifare cărora li se va aplica fi receptată ca o barieră
această nouă cotă de impozitare pe profit comercială.
sunt: 790112, 790111, 760110, 720230,
740200, 78011, 720221, 440391, 440392,
440399, 440792, 440791, 440799, 420499,
740400, 720421, 760200, 780200.
Autor: grup parlamentar PNL
19

Art. nou

După art. 56 se introduce un nou articol:
Art. 57- Prin derogare de la dispoziţiile art.
1, alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr.
23/1996 privind repartizarea profitului la
regiile autonome, în anul 2001 profitul
regiilor autonome rămas după plata
impozitului pe profit se repartizează până
la 40% la bugetul de stat sau bugetul local,
după caz, şi 60% pentru constituirea
resurselor proprii de investiţii.
Autor: grup parlamentar PNL
Se diminuează fondurile de rezervă de la
anexa nr. 1/33, cap. 9501, subcap. 01 cu 265
miliarde lei.

S-a
considerată
că
destinaţiile
pentru
repartizarea profitului la
regiile autonome prevăzute
în Ordonanţa Guvernului
nr.
23/1996
sunt
corespunzătoare.

Anexa nr. 1/33

Anexa nr. 1/33

Nu au fost indicate surse
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Cap. 9501
Cap. 9501
subcap. 01
subcap. 01
Fond de rezervă bugetară la
Fond de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului
dispoziţia Guvernului
1.365.927.108 mii lei
1.100.927.108 mii lei

3
suplimentare de venituri

Autor: grup parlamentar PNL
21

Se suplimentează cheltuielile la anexa nr. 2/19
la capitolul 6601„Industrie“ cu 265 miliarde
lei.
Anexa nr. 2/19
Cap.6601
INDUSTRIE
Articol 70
6.084.137.951 mii lei

- idem -

Anexa nr. 2/19
Cap.6601
INDUSTRIE
Articol 70
6.349.137.951 mii lei
Autor: grup parlamentar PNL
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În anexa nr. 3/21, capitol 66.01 INDUSTRIE,
cod 21.66.01.1.1.01, la fişa obiectivului de
investiţii: CNE Cernavodă 5 x 700 MWE –
Unitatea 2, 1 x 700 MWE, sursa de finanţare
1.5 Buget de stat se majorează cu 265
miliarde lei.
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- idem -
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Anexa nr. 3/21
Anexa nr. 3/21
D. Date privind sursele de finanţare
D. Date privind sursele de finanţare ale
ale investiţiei şi costurile de
investiţiei şi costurile de funcţionare
funcţionare şi de întreţinere după şi
punerea în funcţiune
de întreţinere după punerea în
1.5 Buget de stat
funcţiune
820.000.000 mii lei
1.5 Buget de stat
1.085.000.000 mii lei
Autor: grup parlamentar PNL
23
Se propune introducerea unor noi criterii la
Anexa nr. 7, astfel:
Anexa nr. 7:
TOTAL
1. Suprafaţa teritorială

Anexa nr. 7:
100
10

2. Nr. persoane asistate în instituţiile
de asistenţă socială

TOTAL
1.Suprafaţa teritorială

100
10

2.Populaţie

10

3.Lungime drumuri

10

4.Nr. persoane asistate în instituţiile
15

de asistenţă socială

20

15

S-au considerat ca fiind
suficiente
criteriile
prevăzute în Anexa nr. 7,
acestea fiind stabilite de
comun acord cu consiliile
judeţene.
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3. Nr. de elevi din învăţământul
preuniversitar
4. Capacitatea financiară

3

5. Nr. de elevi din învăţământul
5
70

preuniversitar
6. Capacitatea financiară

5
50

Autor: dep. Lucia Cornelia Lepădatu
dep. Ion Florentin Sandu

PREŞEDINTE,
Dan Radu Ruşanu
SECRETAR,
Lucia Cornelia Lepădatu
Experţi parlamentari,
Ştefan Condeescu
Doina Leonte
Alina Hodivoianu
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