PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENAT
Comisia pentru privatizare
Nr.

CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru politică economică,
reformă şi privatizare
Nr. 21/620/ 24.10.2002

AV I Z COMUN
asupra proiectului Legii bugetului de stat
pe anul 2003
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 2003 cu adresa nr.524 din 14 octombrie 2002.
Proiectul de lege a fost examinat în şedinţele din 21, 22, 23 şi 24
octombrie 2002.
La dezbateri, din partea Comisiei de privatizare din Senat au participat 11
senatori din totalul de 11 membri, iar din partea Comisiei pentru politică
economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaţilor au fost prezenţi 27
deputaţi, din totalul de 31 membri.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiilor reunite au avizat favorabil
proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2003 cu 31 voturi pentru, şapte voturi
contra şi nici o abţinere, cu amendamentele prezentate în anexa alăturată.

SENAT
Comisia pentru privatizare

PREŞEDINTE,
Carol DINA

CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru politică economică,
reformă şi privatizare
PREŞEDINTE,
Dan Radu RUŞANU

PARLAMENTUL
ROMÂNIEI

ANEX

SENAT
CAMERA DEPUTA ILOR
I. AMENDAMENTE APROBATE
LA PROIECTUL LEGII BUGETULUI PE ANUL 2003
Nr
cr
t

Text iniţial

Amendamente propuse şi aprobate

Motivarea

0
1.

1
Art.43
–
Potrivit
legii,
drepturile asistentului personal
al persoanei cu handicap, care
acord
îngrijire
permanent
copilului
sau
adultului
cu
handicap grav se suport
din
bugetele locale, iar indemniza ia
pentru
înso itor
de
care
beneficiaz pensionarii încadra i
în gradul I de invaliditate se
suport
din bugetul asigur rilor
sociale de stat.

2
Art.43
–
Potrivit
legii,
drepturile asistentului personal
al persoanei cu handicap, care
acord
îngrijire
permanent
copilului
sau
adultului
cu
handicap grav se suport 50% din
bugetul
de
stat
i
50%
din
bugetele locale, iar indemniza ia
pentru
înso itor
de
care
beneficiaz pensionarii încadra i
în gradul I de invaliditate se
suport
din bugetul asigur rilor
sociale de stat.

3
Pentru
sprijinirea
bugetelor locale care nu
au surse suficiente de
venituri.

0

2.

1

2
Autori: senatori Melu
Vintil Matei - PSD

Anexa 3/27/30
Ministerul
Educa iei
i
Cercet rii
Capitol 57.01 INV
MÂNT
Cod 27.57.01.25a
Obiectivul de investi ii: SPA II
DE ÎNV
MÂNT LA UNIVERSITATEA
DIN PITE TI
1.Total surse de finan are
investi iei
din care:
1.5 Buget de stat
Program
2003
15.000.000

3.

Anexa 3/27/30
Ministerul
Educa iei
Cercet rii
Capitol 57.01 INV
MÂNT
Cod 27.57.01.50

a

(c4.1)

i

3
Voinea

i

Anexa 3/27/30
Ministerul
Educa iei
i
Cercet rii
Capitol 57.01 INV
MÂNT
Cod 27.57.01.25a
Obiectivul de investi ii: SPA II
DE ÎNV
MÂNT LA UNIVERSITATEA
DIN PITE TI

În anul 2002 au fost
prev zute sume care nu
s-au alocat în
totalitate. Cu cât
investi ia treneaz , cu
atât cheltuielile cresc.
Investi ia este necesar
pentru dezvoltarea
înv
mântului superior
1.Total surse de finan are a din Pite ti i din zon .
investi iei
Sumele prev zute
din care:
suplimentar vor fi
asigurate din rezerva
1.5 Buget de stat
bugetar .
Program
2003
(c4.1)
35.000.000
Autori: deputat Gheorghe Marin,
Alexandru
St nescu,
Filip
Georgescu, Ion Burnei, Dumitru
Chiri
- PSD
Anexa 3/27/30
S-a acordat numai 10%
Ministerul
Educa iei
i din valoarea r mas
de
Cercet rii
executat
la sfâr itul
Capitol 57.01 INV
MÂNT
anului 2002, iar 40% din
Cod 27.57.01.50
valoare este prev zut

0

1
Obiectivul de investi ii: SPA II
CAZARE
I SALA DE GIMNASTIC
LA
CLUBUL
COLAR
SPORTIV
CETATE
DEVA, JUD. HUNEDOARA

2
Obiectivul de investi ii: SPA II
CAZARE
I SALA DE GIMNASTIC
LA
CLUBUL
COLAR
SPORTIV
CETATE
DEVA, JUD. HUNEDOARA

3
din anul 2007.
Sursa
de
finan are:
neînceperea de obiective
noi pân la finalizarea
celor
începute,
C.4. Valoarea r mas de executat C.4. Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la respectiv obiectivul de
investi ii noi Centrul
(în
mii
lei)
la
data
de data de 31.12.2002 eşalonată astfel:
interna ional
de
31.12.2002 e alonat astfel:
4.1. Program 2003
10.000.000
biodinamic ,
capitol
4.1. Program 2003
4.000.000
57.01
Înv
mânt,
cod
Autor: deputat Dan Radu RU ANU 27.57.01.68
(anexa
PNL
nr.3/27/30).

4.

Anexa 3/29/30
Ministerul S n t ii i Familiei
Capitol 58.01 S N TATE
Cod 29.58.01.0033
Obiectivul de investi ii: SPITAL
LUPENI- ETAPA I – A – POLICLINICA
I
BAZA
DE
DIAGNOSTIC
I
TRATAMENT - HUNEDOARA

Anexa 3/29/30
Ministerul S n t ii i Familiei
Capitol 58.01 S N TATE
Cod 29.58.01.0033
Obiectivul de investi ii: SPITAL
LUPENI- ETAPA I – A – POLICLINICA
I
BAZA
DE
DIAGNOSTIC
I
TRATAMENT - HUNEDOARA

C4. Valoarea r mas
de executat
(în
mii
lei)
la
data
de
31.12.2002 e alonat astfel:

Suplimentarea este necesară pentru
accelerarea finalizării obiectivului
de investiţii : policlinica şi baza de
diagnostic şi tratament din oraşul
Lupeni, început în anul 1991.
Aceasta va atrage
i
cre terea num rului de
consulta ii pân la 1200
de consulta ii / zi.
fondul
C4. Valoarea r mas
de executat Resurse:
speciale
la
dispozi
ia
(în
mii
lei)
la
data
de
Guvernului
31.12.2002 e alonat astfel:

4.1
.
2.000.000

4.1
.
3.000.000

Program

2003

Program

2003

0

1

2
Autor:
PRM

5.

deputat

3
tefan

P

cu

–

Anexa 3/29/30
Ministerul S n t ii i Familiei
Capitol 58.01 S N TATE
Cod 29.58.01.0065
Obiectivul de investi ii: SPITAL
250 PATURI CUPLAT CU DISPENSAR
POLICLINIC 600 CONSULTA II PE ZI
ÎN ORA UL HU I

Anexa 3/29/30
Ministerul S n t ii i Familiei
Capitol 58.01 S N TATE
Cod 29.58.01.0065
Obiectivul de investi ii: SPITAL
250 PATURI CUPLAT CU DISPENSAR
POLICLINIC 600 CONSULTA II PE ZI
ÎN ORA UL HU I

C4. Valoarea r mas
de executat
(în
mii
lei)
la
data
de
31.12.2002 e alonat astfel:

C4. Valoarea r mas
de executat
(în
mii
lei)
la
data
de
31.12.2002 e alonat astfel:

4.1
.
5.000.000

4.1
.
10.000.000

Program

2003

Program

2003

Autor: deputat Zisu STANCIU – PSD

S-a acordat numai 4 %
din valoarea r mas
de
executat
la sfâr itul
anului 2002, cu toat
urgen a lucr rilor.
Sursa
de
finan are:
neînceperea de obiective
noi pân la finalizarea
celor începute.

I. AMENDAMENTE RESPINSE
LA PROIECTUL LEGII BUGETULUI PE ANUL 2003

Nr
cr
t

Text iniţial

Amendamente propuse şi respinse

0
1.

1

2

Art.23 alin.(2)
Din impozitul pe venit încasat la
bugetul de stat începând cu 1
ianuarie 2003 la nivelul fiec rei
unit i administrativ-teritoriale
se aloc
lunar, în termen de 5
zile lucr toare de la finele
lunii în care s-a încasat acest
impozit, cu o cot
de 36% la
bugetele locale ale comunelor,
ora elor
i
municipiilor,
pe
teritoriul c rora î i desf oar
activitatea
pl titorii
de
impozite, 10% la bugetul propriu
al jude ului i 17% la dispozi ia
consiliului
jude ean
pentru
echilibrarea bugetelor comunelor,
ora elor,
municipiilor
i
jude ului.

Art.23 alin.(2)
Din impozitul pe venit încasat la
bugetul de stat începând cu 1
ianuarie 2003 la nivelul fiec rei
unit i administrativ-teritoriale
se aloc
lunar, în termen de 5
zile lucr toare de la finele
lunii în care s-a încasat acest
impozit, cu o cot
de 38% la
bugetele locale ale comunelor,
ora elor
i
municipiilor,
pe
teritoriul c rora î i desf oar
activitatea
pl titorii
de
impozite, 10% la bugetul propriu
al jude ului i 15% la dispozi ia
consiliului
jude ean
pentru
echilibrarea bugetelor comunelor,
ora elor,
municipiilor
i
jude ului.

Motivarea
a)
argumente
sus inerea
amendamentelor
b)
argumente
respingerea
amendamentelor

pentru
pentru

3
a)
Deoarece,
în
conformitate
cu
prevederile
Ordonan ei
Guvernului
nr.70/2002,
din bugetele locale se
finan eaz
cheltuielile
de
între inere
i
gospod rie, repara iile,
dot rile independente la
unit ile de asisten
medico-social
care au
fost
trecute
în
administrarea
consiliilor locale.
b) Propunerea diminueaz
suma
destinat
echilibr rii
bugetelor
comunelor deficitare.

0

2.

1

Anexa 3/15/30
Ministerul Finan elor Publice
Capitol 51.01 Autorit i publice
Cod 15.51.01.39.01
Obiectivul de investiţii: Sediu comun Direcţia
generală a finanţelor publice şi controlului
financiar de stat Vaslui
C.4. Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la
data de 31.12.2002 eşalonată astfel:
4.1. Program 2003

3.

7.000.000

Anexa 3/15/30
Ministerul Finan elor Publice
Capitol 51.01 Autorit i publice
Cod 15.51.01.39.02
Obiectivul de investiţii: Sediu Administraţie
financiară şi trezorerie Bârlad
C.4. Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la
data de 31.12.2002 eşalonată astfel:
4.1. Program 2003

7.000.000

2
3
Autori: senatori Melu Voinea
i
Vintil Matei - PSD
Anexa 3/15/30
a)
Pentru
finalizarea
Ministerul Finan elor Publice
lucr rilor începute în
Capitol 51.01 Autorit i publice
anul
1991.
Sursa
de
Cod 15.51.01.39.01
finan are:
o
mai
Obiectivul de investiţii: Sediu comun Direcţia
eficient
colectare
a
generală a finanţelor publice şi controlului
veniturilor bugetului de
financiar de stat Vaslui
stat.
C.4. Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la
b)
Colectarea
data de 31.12.2002 eşalonată astfel:
veniturilor a fost luat
în
calcul
într-o
4.1. Program 2003
variant
optimist ,
10.000.000
m rirea
veniturilor
totale
ale
bugetului
Autor: deputat Zisu STANCIU - PSD
consolidat
nu
este
realist .
Anexa 3/15/30
a)
Pentru
urgentarea
Ministerul Finan elor Publice
lucr rilor
pentru
Capitol 51.01 Autorit i publice
realizarea sediului de
Cod 15.51.01.39.02
colectare a veniturilor
Obiectivul de investiţii: Sediu Administraţie
statului.
Sursa
de
financiară şi trezorerie Bârlad
finan are:
o
mai
eficient
colectare
a
C.4. Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la
veniturilor bugetului de
data de 31.12.2002 eşalonată astfel:
stat.
4.1. Program 2003
b)
Colectarea
10.000.000
veniturilor a fost luat

0

4.

5.

1

2
Autor: deputat Zisu STANCIU - PSD

3
calcul

în
într-o
variant
optimist ,
m rirea
veniturilor
totale
ale
bugetului
consolidat
nu
este
realist .
Anexa 3/15/30
Anexa 3/15/30
a)
Pentru
realizarea
Ministerul Finan elor Publice
Ministerul Finan elor Publice
lucr rilor a fost alocat
Capitol 51.01 Autorit i publice
Capitol 51.01 Autorit i publice
2% din
suma necesar
Cod 15.51.01.39.03
Cod 15.51.01.39.03
realiz rii obiectivului.
Obiectivul de investiţii: Sediu Administraţie
Obiectivul de investiţii: Sediu Administraţie
Sursa de finan are: o
financiară şi trezorerie Huşi
financiară şi trezorerie Huşi
mai eficient
colectare
C.4. Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la
C.4. Valoarea r mas de executat a veniturilor bugetului
data de 31.12.2002 eşalonată astfel:
(în
mii
lei)
la
data
de de stat.
31.12.2002 e alonat astfel:
4.1. Program 2003
2.000.000
b)
Colectarea
4.1. Program 2003
veniturilor a fost luat
10.000.000
în
calcul
într-o
variant
optimist
,
Autor: deputat Zisu STANCIU - PSD
m rirea
veniturilor
totale
ale
bugetului
consolidat
nu
este
realist .
Anexa 3 / 21 / 07 pag. 25
Anexa 3 / 21 / 07 pag. 25
a) Se propune alocarea
Ministerul
Industriei
i Ministerul
Industriei
i sumei
de
93
mld.lei
resurselor
resurselor
“pentru
ac iuni
de
Capitolul
7101
CERCETARE Capitolul
7101
CERCETARE cercetare-dezvoltare
TIIN IFIC
TIIN IFIC
aplica ii
i inginerie
tehnologic
aferent

0

1
2003
187.003.661

2

3

Propuneri 2003
280.003.661

Propuneri suportului
tehnic
na ional pentru domeniul
de energetic
nuclear ”
Autori: deputat Gheorghe Marin, din
Fondul
special
Alexandru
St nescu,
Filip pentru
dezvoltarea
Georgescu, Ion Burnei, Dumitru sistemului
energetic,
Chiri
- PSD
conf.OUG.
165/1999
aprobat
prin
Legea
97/2001.
b) Fondul special pentru
dezvoltarea
sistemului
energetic a fost inclus
în
bugetul
de
stat
începând cu anul 2003.

6.

Anexa 3 / 21 / 07 pag. 29
Ministerul
Industriei
resurselor

Propunem cre terea sumei alocate
i jude ului
Hunedoara
la
transferuri din Bugetul de stat
c tre
bugetele
locale
pentru
dezvoltarea sistemului energetic
pe anul 2003, de la 13.500.000
mii lei la 17.300.000 mii lei.
Autor:
PRM

7.

Anexa 3/21/30

deputat

Anexa 3/21/30

tefan

P

cu

a)
Realizarea
punctelor
termice
PT5
PT6 din ora ul Lupeni.
Sursa: fondul de rezerv
bugetar .

b)
Nu se poate diminua
rezerva
la
dispozi ia
- Guvernului,
strict
necesar pentru situa ii
speciale,
calamit i,
etc.
a) În Legea bugetului de

0

1
Industriei

2
Industriei

3
pe
anul
2001,
Ministerul
i Ministerul
i Stat
pag.744
era
prev zut
resurselor
resurselor
pt. anul 2003 suma de
Capitol 66.01 Industrie
Capitol 66.01 Industrie
Cod 21.66.01.1.3.2.06
Cod 21.66.01.1.3.2.06
430.000.000
mii
lei.
Obiectivul de investiţii: CET PAROŞENI –
Obiectivul de investiţii: CET PAROŞENI –
Având în vedere rata
INSTALAREA UNUI CAZAN DE ABURINSTALAREA UNUI CAZAN DE ABURinfla iei 2003 fat
de
270T/H ŞI A UNUI CAF-100 GCAL/H
270T/H ŞI A UNUI CAF-100 GCAL/H
2001 de circa 50%, suma
C.4. Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la
C.4. Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la
actualizat
devine
data de 31.12.2002 eşalonată astfel:
data de 31.12.2002 eşalonată astfel:
645.000.000
mii
lei.
Sursa
de
finan are:
4.1.
Program
2003
4.1. Program 2003
neînceperea de obiective
645.000.000
400.000.000
noi pân la finalizarea
celor începute.
Autor: deputat Dan Radu RUŞANU - PNL
b) Obiectiv prev zut a
fi finan at pe baz
de
credit extern.

8.

Anexa 3 / 21 / 30 pag. 173 Fi a Propunem cre terea sumei alocate
obiectivului
de
investi ii la
acest
subcapitol
de
la
Paro eni.
10.000.000 mii lei la 39.000.000
mii lei.
Autor:
PRM

deputat

tefan

P

cu

a) Acoperirea execu iei
de 480 m. de noi lucr ri
miniere necesare la E.M.
Paro eni.
Resurse : Cheltuieli din
- fondul la dispozi ia
Guvernului
b) Nu se poate diminua
rezerva la dispozi ia
Guvernului, strict

0

1

2

3
necesar pentru situa ii
speciale, calamit i,
etc.

9.

Anexa 3/21/30
Ministerul
Industriei
i
resurselor
Capitol 66.01 Industrie
Cod 21.66.01.2.1.02
Obiectivul de investiţii: LUCRĂRI PENTRU
CONTINUAREA EXPLOATĂRII
ZĂCĂMÂNTULUI DE HUILĂ ÎN PERIMETUL
MINIER PETRILA CAP. 840000 TO/AN

Anexa 3/21/30
Ministerul
Industriei
i
resurselor
Capitol 66.01 Industrie
Cod 21.66.01.2.1.02
Obiectivul de investiţii: LUCRĂRI PENTRU
CONTINUAREA EXPLOATĂRII
ZĂCĂMÂNTULUI DE HUILĂ ÎN PERIMETUL
MINIER PETRILA CAP. 840000 TO/AN

10
.

Anexa 3 / 21 / 30 pag. 165 Fi a Propunem
cre terea
sumei a) Acoperirea execu iei
obiectivului
de
investi ii alocate la acest subcapitol de 695 m. de noi lucr ri
Petrila
miniere necesare la E.M.
de la 10.000. 000 mii lei la
Petrila.
37.000.000. mii lei.
Resurse : Cheltuieli din
fondul
la
dispozi ia

a) În Legea bugetului de
Stat
pe
anul
2001,
pag.802
era
prev zut
pt. anul 2003 suma de
17.500.000
mii
lei.
Având în vedere rata
infla iei 2003 fat
de
2001 de circa 50%, suma
actualizat
devine
25.000.000
mii
lei.
C.4. Valoarea r mas de executat C.4. Valoarea r mas de executat Sursa
de
finan are:
(în
mii
lei)
la
data
de (în
mii
lei)
la
data
de neînceperea de obiective
31.12.2002 e alonat astfel:
31.12.2002 e alonat astfel:
noi pân la finalizarea
celor începute.
4.1. Program 2003
4.1. Program 2003
10.000.000
25.000.000
b) Guvernul a reanalizat
priorit ile
i
a
Autor: deputat Dan Radu RU ANU actualizat estim rile.
PNL

0

1

2

Autor: deputat Ştefan Păşcuţ - PRM

3
Guvernului.
b) Nu se poate diminua
rezerva
la
dispozi ia
Guvernului,
strict
necesar pentru situa ii
speciale,
calamit i,
etc.

11
.

Anexa 3/21/30
Ministerul
Industriei
i
resurselor
Capitol 66.01 Industrie
Cod 21.66.01.2.1.07
Obiectivul de investi ii: LUCR RI
PENTRU CONTINUAREA EXPLOAT RII
Z C MÂNTULUI DE HUIL ÎN
PERIMETUL MINIER LONEA ASIGURARE
CAP 774000 TO/AN
C.4. Valoarea r mas de executat
(în
mii
lei)
la
data
de
31.12.2002 e alonat astfel:

Anexa 3/21/30
Ministerul
Industriei
i
resurselor
Capitol 66.01 Industrie
Cod 21.66.01.2.1.07
Obiectivul de investi ii: LUCR RI
PENTRU CONTINUAREA EXPLOAT RII
Z C MÂNTULUI DE HUIL ÎN
PERIMETUL MINIER LONEA ASIGURARE
CAP 774000 TO/AN
C.4. Valoarea r mas de executat
(în
mii
lei)
la
data
de
31.12.2002 e alonat astfel:

4.1. Program 2003
14.000.000

4.1. Program 2003
25.000.000
Autor: deputat Dan Radu RU ANU PNL

a) În Legea bugetului de
Stat
pe
anul
2001,
pag.806
era
prev zut
pt. anul 2003 suma de
17.500.000
mii
lei.
Având în vedere rata
infla iei 2003 fat
de
2001 de circa 50%, suma
actualizat
devine
25.000.000
mii
lei.
Sursa
de
finan are:
neînceperea de obiective
noi pân la finalizarea
celor începute.
b) Sursa de finan are
propus
este general ,
iar obiectivele noi sunt
apreciate ca priorit i.

0
12
.

1
2
Anexa 3 / 21 / 30 pag. 169 Fi a Propunem cre terea sumei alocate
obiectivului de investi ii Lonea
la
acest
subcapitol
de
la
14.000.000 mii lei la 27.000.000.
mii lei.

Autor: deputat Ştefan Păşcuţ - PRM

3
a) Acoperirea execu iei
de 550 m de noi lucr ri
miniere necesare la E.M.
Lonea
Resurse : Cheltuieli din
fondul
la
dispozi ia
Guvernului.
b) Nu se poate diminua
rezerva
la
dispozi ia
Guvernului,
strict
necesar pentru situa ii
speciale,
calamit i,
etc.

13
.

Anexa 3/21/30
Ministerul
Industriei
i
resurselor
Capitol 66.01 Industrie
Cod 21.66.01.2.1.09
Obiectivul de investi ii: LUCR RI
PENTRU MEN INEREA
I DEZVOLTAREA
CAP DE PROD LA EM URICANI 19861990 CAP 1600000 TO/AN
C.4. Valoarea r mas de executat
(în
mii
lei)
la
data
de
31.12.2002 e alonat astfel:

Anexa 3/21/30
Ministerul
Industriei
i
resurselor
Capitol 66.01 Industrie
Cod 21.66.01.2.1.09
Obiectivul de investi ii: LUCR RI
PENTRU MEN INEREA
I DEZVOLTAREA
CAP DE PROD LA EM URICANI 19861990 CAP 1600000 TO/AN

a) În Legea bugetului de
Stat
pe
anul
2001,
pag.810
era
prev zut
pt. anul 2003 suma de
8.000.000 mii lei. Având
în vedere rata infla iei
2003 fat
de 2001 de
circa
50%,
suma
actualizat
devine
12.000.000
mii
lei.
C.4. Valoarea r mas de executat Sursa
de
finan are:
(în
mii
lei)
la
data
de neînceperea de obiective
31.12.2002 e alonat astfel:
noi pân la finalizarea
celor începute.

0
4.1.
5.000.000

14
.

1
Program

2003

4.1. Program 2003

2
8.000.000

3

Autor: deputat Dan Radu RU ANU PNL

Anexa 3 / 21 / 30 pag. 171 Fi a Propunem cre terea sumei alocate
obiectivului
de
investi ii la
acest
subcapitol
de
la
Uricani.
5.000.000 mii lei la 19.500.000
mii lei.
Autor:
PRM

deputat

tefan

P

cu

-

b) Sursa de finan are
propus
este general ,
iar obiectivele noi sunt
apreciate ca priorit i
a)Acoperirea execu iei
de 390 m. de noi lucr ri
miniere necesare la E.M.
Uricani.
Resurse : Cheltuieli din
fondul la dispozi ia
Guvernului.
b) Nu se poate diminua
rezerva la dispozi ia
Guvernului, strict
necesar pentru situa ii
speciale, calamit i,
etc.
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Anexa 3 / 21 / 30 pag. 175 Fi a Propunem cre terea sumei alocate
obiectivului
de
investi ii la
acest
subcapitol
de
la
Lupeni.
14.000.000 mii lei la 63.000.000
mii lei.
Autor:
PRM

deputat

tefan

P

cu

a) Acoperirea execu iei
de 1270 m. de noi
lucr ri miniere necesare
la E.M. Lupeni Resurse :
Fondul fondul la
– dispozi ia Guvernului.
b) Nu se poate diminua
rezerva la dispozi ia

0

1

2

3
Guvernului, strict
necesar pentru situa ii
speciale, calamit i,
etc.
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Anexa 3/21/30
Ministerul
Industriei
i
resurselor
Capitol 66.01 Industrie
Cod 21.66.01.2.1.12
Obiectivul de investi ii: LUCR RI
PENTRU MEN INEREA
I DEZVOLTAREA
CAP DE PROD DE LA IM LUPENI CAP
2500000 T/AN HUIL

Anexa 3/21/30
Ministerul
Industriei
i
resurselor
Capitol 66.01 Industrie
Cod 21.66.01.2.1.12
Obiectivul de investi ii: LUCR RI
PENTRU MEN INEREA
I DEZVOLTAREA
CAP DE PROD DE LA IM LUPENI CAP
2500000 T/AN HUIL
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Anexa 3/27/30
Ministerul
Educa iei
Cercet rii
Capitol 57.01 INV
MÂNT

Anexa 3/27/30
Ministerul
Educa iei
Cercet rii
Capitol 57.01 INV
MÂNT

a)În Legea bugetului de
Stat
pe
anul
2001,
pag.814
era
prev zut
pt. anul 2003 suma de
24.000.000
mii
lei.
Având în vedere rata
infla iei 2003 fat
de
2001 de circa 50%, suma
actualizat
devine
36.000.000
mii
lei.
C.4. Valoarea r mas de executat C.4. Valoarea r mas de executat Sursa
de
finan are:
(în
mii
lei)
la
data
de (în
mii
lei)
la
data
de neînceperea de obiective
31.12.2002 e alonat astfel:
31.12.2002 e alonat astfel:
noi pân la finalizarea
celor începute.
4.1.
Program
2003 4.1.
Program
2003
14.000.000
36.000.000
b) Sursa de finan are
propus
este general ,
Autor: deputat Dan Radu RU ANU iar obiectivele noi sunt
PNL
apreciate ca priorit i
i

a) Lucrare început din
i anul
1993.
În
Legea
bugetului de Stat pe
anul 2001, pag.1569 era

0

1

2

Cod 27.57.01.49
Obiectivul de investi ii: SEDIUL
INSPECTORATULUI
COLAR
I CASA
CORPULUI DIDACTIC MUN. DEVA, JUD.
HUNEDOARA

Cod27.57.01.49
Obiectivul de investi ii: SEDIUL
INSPECTORATULUI
COLAR
I CASA
CORPULUI DIDACTIC MUN. DEVA, JUD.
HUNEDOARA

C.4. Valoarea r mas de executat
(în
mii
lei)
la
data
de
31.12.2002 e alonat astfel:

C.4. Valoarea r mas de executat
(în
mii
lei)
la
data
de
31.12.2001 e alonat astfel:

4.1. Program 2003

3.000.000

4.1. Program 2003

13.500.000

Autor: deputat Dan Radu RU ANU PNL
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Anexa 3/29/30
Ministerul S n t ii i Familiei
Capitol 58.01 S N TATE
Cod 29.58.01.0033
Obiectivul de investi ii: SPITAL
LUPENI- ETAPA I – A – POLICLINICA
I
BAZA
DE
DIAGNOSTIC
I
TRATAMENT - HUNEDOARA
C4. Valoarea r mas
de executat
(în
mii
lei)
la
data
de
31.12.2002 e alonat astfel:

Anexa 3/29/30
Ministerul S n t ii i Familiei
Capitol 58.01 S N TATE
Cod 29.58.01.0033
Obiectivul de investi ii: SPITAL
LUPENI- ETAPA I – A – POLICLINICA
I
BAZA
DE
DIAGNOSTIC
I
TRATAMENT - HUNEDOARA

3
prev zut pt. anul 2003
suma de 9.000.000 mii
lei. Având în vedere
rata infla iei 2003 fat
de 2001 de circa 50%,
suma actualizat
devine
13.500.000
mii
lei.
Sursa
de
finan are:
neînceperea de obiective
noi pân la finalizarea
celor începute.
b) Sursa de finan are
propus
este general ,
iar obiectivele noi sunt
apreciate ca priorit i

a) S-a acordat numai
2,8% din valoarea r mas
de
executat
la
sfâr itul anului 2002,
cu
toat
urgen a
lucr rilor.
Sursa
de
finan are:
neînceperea de obiective
noi pân la finalizarea
C4. Valoarea r mas
de executat celor începute.
(în
mii
lei)
la
data
de
31.12.2002 e alonat astfel:
b) Sursa de finan are

0

1
4.1
.
2.000.000

Program

2
2003

4.1
.
20.000.000

Program

3
propus
este general ,
2003 iar obiectivele noi sunt
apreciate ca priorit i

Autor: deputat Dan Radu RU ANU PNL
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Anexa 3/29/30
Ministerul S n t ii i Familiei
Capitol 58.01 S N TATE
Cod 29.58.01.0066
Obiectivul de investi ii: SEC IE
ORL – OFTALMOLOGIE BÂRLAD

Anexa 3/29/30
Ministerul S n t ii i Familiei
Capitol 58.01 S N TATE
Cod 29.58.01.0066
Obiectivul de investi ii: SEC IE
ORL – OFTALMOLOGIE BÂRLAD
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Anexa 3/29/30
Ministerul S n t ii i Familiei
Capitol 58.01 S N TATE

Anexa 3/29/30
Ministerul S n t ii i Familiei
Capitol 58.01 S N TATE

a) S-a acordat numai 4 %
din valoarea r mas
de
executat
la sfâr itul
anului 2002, cu toat
urgen a lucr rilor.
Sursa de finan are: o
mai eficient
colectare
C4. Valoarea r mas
de executat C4. Valoarea r mas
de executat a veniturilor bugetului
(în
mii
lei)
la
data
de (în
mii
lei)
la
data
de de stat.
31.12.2002 e alonat astfel:
31.12.2002 e alonat astfel:
b)
Colectarea
4.1
.
Program
2003 4.1
.
Program
2003 veniturilor a fost luat
2.000.000
5.000.000
în
calcul
într-o
variant
optimist ,
Autor: deputat Zisu STANCIU - PSD m rirea
veniturilor
totale
ale
bugetului
consolidat
nu
este
realist .
a)
Având
în
vedere
urgen a
lucr rilor
i
finalizarea acestora în

0

1
Cod 29.58.01.0067
Obiectivul de investi ii: SEC IE
MATERNO – INFANTIL NEGRE TI
C4. Valoarea r mas
de executat
(în
mii
lei)
la
data
de
31.12.2002 e alonat astfel:
4.1
.
5.000.000

21
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Program

2003

2
3
Cod 29.58.01.0067
anul 2004.
Obiectivul de investi ii: SEC IE Sursa de finan are: o
MATERNO – INFANTIL NEGRE TI
mai eficient
colectare
a veniturilor bugetului
C4. Valoarea r mas
de executat de stat.
(în
mii
lei)
la
data
de
31.12.2002 e alonat astfel:
b)
Colectarea
veniturilor a fost luat
4.1 . Program 2003
8.000.000
în
calcul
într-o
variant
optimist ,
Autor: deputat Zisu STANCIU – PSD m rirea
veniturilor
totale
ale
bugetului
consolidat
nu
este
realist

Anexa 3/29/30
Ministerul S n t ii i Familiei
Capitol 58.01 S N TATE
Cod 29.58.01.0090
Obiectivul
de
investi ii:
MANSARDARE POLICLINICA – SPITAL
DE URGEN
PETRO ANI

Anexa 3/29/30
Ministerul S n t ii i Familiei
Capitol 58.01 S N TATE
Cod 29.58.01.0090
Obiectivul
de
investi ii:
MANSARDARE POLICLINICA – SPITAL
DE URGEN
PETRO ANI

C4. Valoarea r mas
de executat
(în
mii
lei)
la
data
de
31.12.2002 e alonat astfel:

C4. Valoarea r mas
de executat
(în
mii
lei)
la
data
de b) Sursa de finan are
31.12.2002 e alonat astfel:
propus
este general ,
iar obiectivele noi sunt
4.1
.
Program
2003 apreciate ca priorit i
11.000.000

4.1
.
5.000.000

Program

2003

a)
Pentru
finalizarea
lucr rilor începute în
anul 2000 i prev zute a
dura 18 luni.
Sursa
de
finan are:
neînceperea de obiective
noi pân la finalizarea
celor începute.

0

1

2

3

Autor: deputat Dan Radu RU ANU PNL
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ANEXA 4 Sumele defalcate din Se propune majorarea prevederilor
impozitul
pe
venit
pentru la nivelul fundament rilor
echilibrarea bugetelor locale nr. legale.
crt. 33 S LAJ
344.674.900 mii lei
în plus
TOTAL
134.368.500 mii lei
210.307.400 mii lei
din care:
protec ia
social
90.865.700 mii lei
(L 416/2000) i
sus inerea sistemului
de protec ia persoanelor
cu handicap
sus inerea
sistemului
21.910.900 mii lei
de protec ie a copilului
cultur
i
culte
19.064.800 mii lei
sume
defalcate
78.466.000 mii lei
din impozitul pe venit
pentru echilibrare
din care:

163.934.200 mii lei
73.068.500 mii lei

în plus

21.910.900 mii lei
19.064.800 mii lei
139.766.000 mii lei
61.300.000 mii lei

40.116.500 mii lei
20.500.000 mii lei

în plus

în plus

a) Amendamentul propus
se
bazeaz
pe
prevederile
Legii
nr.
416/2001.
De asemenea, consiliul
jude ean
a
preluat
finan area centrului de
terapie
ocupa ional
B d cin
i a centrului
de
recuperare
a
bolnavilor neuro-psihici
Jibou.
Asigurarea cotei de 55%
pentru
subven ionarea
energiei termice livrate
popula iei conform OUG
nr. 115/2001.
Resursele financiare se
propune s fie asigurate
prin
redimensionarea
sumelor
defalcate
la
celelalte jude e.

0

23
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1
bugetul
19.616.500 mii lei
al jude ului
bugetele
58.849.500 mii lei

2
propriu
locale

99.649.000 mii lei
40.800.000 mii lei

în plus

Autor: deputat VIDA GYULA - UDMR

ANEXA 6 Defalcat din impozitul pe Se propune majorarea prevederilor
venit
pentru
subven ionarea la nivelul fundament rilor legale
energiei
termice
livrat
popula iei.
48.900.000 mii lei
13.914.000 mii lei

Nr. crt. 33 S LAJ
TOTAL
34.986.000 mii lei

în plus

Autor: deputat VIDA GYULA - UDMR

3
b) Sursa de finan are
propus
este general ,
iar fiecare jude
are
nevoie de resurse.
a)
Subven ia
fundamentat
i propus
reprezint
45%
din
subven ia
calculat
conform
OUG
nr.
115/2001.
(sistemul de înc lzire
centralizat
este
asigurat
cu
combustibilul lichid
i
par ial cu c rbune).
b)
Nu
are
precizat
sursa de venit.
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Anexa 3/26
Ministerul pentru Întreprinderile
Mici i Mijlocii i Coopera ie
Titlul
38
369.037.774 mii lei

Transferuri

Modificarea vizeaz
majorarea cu
suma de 4.000 miliarde lei a
Titlului 38 – “Transferuri” în
scopul
realiz rii
strategiei
Guvernului
în
domeniul
înfiin rii
i
dezvolt rii
întreprinderilor
mici
i
mijlocii.

a)
Pentru
sus inerea
dezvolt rii
sectorului
IMM
prin
programe
specifice.
Finan area major rii va
avea ca surs alocarea a
10%
din
veniturile
ob inute din privatizare

0

1

2
În urma major rii, rezult
de 4.369.037.774 mii lei

3
suma în anul 2003.
Conform
acestui
amendament,
se
vor
modifica,
în
mod
corespunz tor,
urm toarele anexe:
- anexa 3/26/01
- anexa 3/26/02
- anexa 3/26/07
Autor: deputat Olga Voinea – PSD
- anexa 3/26/27
- anexa 3/26/28
b) Amendamentul este în
contradic ie
cu
legea
privind
repartizarea
veniturilor realizate de
APAPS din privatizare.

