PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENAT
Comisia economică
Nr. XII/ 324
/30.10.2003

CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru privatizare
Nr.XIII/ 69 /30.10.2003

Comisia pentru politică economică,
reformă şi privatizare
Nr. 21/ 1133 / 30.10.2003

AV I Z COMUN
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2004
În conformitate cu prevederile Regulamentului şedinţelor comune ale celor două camere ale Parlamentului, Comisia Economică şi
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 2004 cu adresa nr.51/771 din 21 octombrie 2003.
Proiectul de lege a fost examinat în şedinţele din 28, 29 şi 30 octombrie 2003.
La dezbateri, din partea Comisiei economice din Senat au participat 9 senatori din totalul de 12 membri, din partea Comisiei de
privatizare din Senat au participat 10 senatori din totalul de 11 membri, iar din partea Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare din Camera Deputaţilor au fost prezenţi 28 deputaţi, din totalul de 30 membri.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiilor reunite au avizat favorabil proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2004 cu 44 voturi
pentru, 2 voturi contra şi o abţinere în forma prezentată.
Au fost prezentate şi respinse prin vot amendamentele cuprinse în anexa alăturată.
SENAT
Comisia economică
PREŞEDINTE,
Doru Laurian BĂDULESCU

CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru privatizare
PREŞEDINTE,
Carol DINA

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

AMENDAMENTE RESPINSE
LA PROIECTUL LEGII BUGETULUI PE ANUL 2004

Nr
cr
t

Text iniţial

0
1.

1
Art.1 – Obiectul prezentei lei îl constituie
stabilirea volumului veniturilor şi a structurii
acestora pe capitole şi subcapitole al cheltuielilor
pe destinaţii, şi pe ordonatorii principali de credite
pentru bugetul de stat, bugetele fondului naţional
unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor
externe, fondurilor externe nerambursabile,
precum şi pentru sumele alocate din venituri
proprii, pentru anul 2004.

2.

Motivarea
a)
argumente
pentru
Amendamente propuse şi respinse
sus inerea
amendamentelor
b)
argumente
pentru
respingerea
amendamentelor
2
3
Art.1 – Obiectul prezentei lei îl constituie a) Terminologia corectă este de
stabilirea şi alocarea volumului veniturilor şi a alocare a fondurilor, şi nu de
structurii acestora pe capitole şi subcapitole al stabilire a acestora.
cheltuielilor pe destinaţii, şi pe ordonatorii b) Formularea din textul proiectului
principali de credite pentru bugetul de stat, de lege este mai corectă fiind în
bugetele fondului naţional unic de asigurări concordanţă cu Legea finanţelor
sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor publice.
externe nerambursabile, precum şi pentru sumele
alocate din venituri proprii, pentru anul 2004.
Autori: Senator Ionel Alexandru grupul parlamentar P.R.M.
deputat George Moisescu
deputat Smaranda Ionescu
a) În acest mod se vor folosi
încasate
conform
Art.4. – (2) Se interzice utilizarea în alte fondurile
destinaţiilor
iniţiale.
scopuri de către persoanele juridice şi fizice,
plătirea de impozite, taxe şi alte contribuţii b) Aceste prevederi se regăsesc în
Se propune introducerea unui nou alineat:

2

1

0

Se propune introducerea unui nou alineat:

a) În acest mod se vor folosi
încasate
conform
Art.5. – (2) Neefectuarea cu vinovăţie a fondurile
vărsămintelor pentru constituirea veniturilor destinaţiilor iniţiale.
bugetare din sumele reţinute la sursă, b) Aceste prevederi se regăsesc în
reprezentând impozite şi contribuţii fiscale sau legile speciale fiscale.
din încasarea facturilor reprezentând TVA şi
accize, constituie infracţiune de sustragere din
fonduri publice şi se pedepseşte potrivit Legii
penale.
Autori: Senator Ionel Alexandru grupul parlamentar P.R.M.
deputat George Moisescu
deputat Smaranda Ionescu

3.

4.

2
3
fiscale, a sumelor calculate şi reţinute la sursă Legea finanţelor publice.
în scopul virării pentru constituirea veniturilor
(fondurilor) bugetare.
Autori: Senator Ionel Alexandru grupul parlamentar P.R.M.
deputat George Moisescu
deputat Smaranda Ionescu

Art. 6

a) Pentru a evidentia impozitul pe
profit
care
revine
exclusiv
activitatii
economice
evaluate
pentru anul 2004.
b) Nu există capitole speciale în
buget pentru sumele încasate ca
Constantin Avramescu - arierate şi sumele încasate pentru

Art. 6: - se completeaza dupa cum urmeaza:
-“ In lege impozitele pe profit restante la 31
decembrie 2003 se defalca si se evidentiaza
separat din totalul preconizat pe anul 2004. “
Autor: Deputat
3

1

0

5.

Art. 9 alin (2), si (3)

3
anul fiscal curent.

a) Prevederile bugetului de stat se
aprobă prin lege si nu pot fi
modificate de catre Guvern. De
asemenea se impieteaza asupra
prevederilor art. 11, lit. a).
Eventualele modificări pot fi
Autor: Deputat
Constantin Avramescu - cuprinse in bugetele rectificative.
b) Consilierii de preaderare se vor
grupul parlamentar P.N.L.
stabili ulterior, când se vor
modifica fondurile şi numărul de
posturi. Nu se poate aştepta până la
rectificarea bugetară.
Art. 9 alin (2), si (3), se elimină

Se propune introducerea unui nou alineat:

a) Respectând structura anului de
Art.9. – (8) Plata premiului aferent învăţământ, anul şcolar se încheie
anului 2004 pentru personalul din învăţământ pe 15 iunie 2004 şi este normal ca
personalul din învăţământ să
se efectuează la terminarea anului şcolar.
primească atunci premiul.
Autori: Senator Ionel Alexandru b) În anul bugetar 2004, care este
grupul parlamentar P.R.M.
anul calendaristic, se plătesc
deputat George Moisescu
premiile aferente anului şcolar
deputat Smaranda Ionescu
2003/2004.

6.

7.

2
grupul parlamentar P.N.L.

Art.12,alin2

Art.12,alin2 se modifică in privinţa bugetului
alocat Secretariatului General al Guvernului, care
se reduce de la
1520,1 la 1096,1 miliarde lei

4

a)
Secretariatul
General
al
Guvernului a devenit
un megaminister, cu cheltuieli
extrem de mari şi nemotivate
economic, având in vedere situaţia

0

1

8.

9.

Art.14. – (7) Taxele poştale percepute în
anul 2004 de Compania Naţională “Poşta
Română” S.A. pentru prestaţiile reprezentând
plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de
pensii, alocaţii de stat pentru copii, alocaţii de
încredinţare şi plasament familial, alocaţii
complementare, drepturile acordate persoanelor cu
handicap potrivit legii, precum şi a altor drepturi
de asistenţă socială nu pot depăşi 1,35% din

2
3
Autor: Senator Nicolae Vlad POPA - grupul economică a ţării.
b) Nu sunt indicate sursele de
parlamentar P.N.L.
finanţare.
Se propune introducerea unui nou alineat, după a)
Prin
suportarea
burselor
alin.(5) al art.14:
studenţilor şi elevilor din Republica
Art.14. – (51) Din sumele prevăzute în Moldova se va acorda un ajutor
bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi concret românilor din afara
Tineretului se suportă şi bursele studenţilor şi graniţelor ţării.
elevilor din Republica Moldova, acordate
potrivit dispoziţiilor legale. Tot din sumele
prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului se vor suporta şi
bursele pentru studenţii şi elevii ai căror
părinţi sunt beneficiarii Legii nr.42/1990,
modificată şi republicată.
Autori: Senator Ionel Alexandru grupul parlamentar P.R.M.
deputat George Moisescu
deputat Smaranda Ionescu

b) Nu este necesar deoarece aceste
burse sunt incluse în prevederile
bugetului Ministerului Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului.

Art.14. – (7) Taxele poştale percepute în
anul 2004 de Compania Naţională “Poşta
Română” S.A. pentru prestaţiile reprezentând
plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de
pensii, alocaţii de stat pentru copii, alocaţii de
încredinţare şi plasament familial, alocaţii
complementare, drepturile acordate persoanelor cu
handicap potrivit legii, precum şi a altor drepturi
de asistenţă socială nu pot depăşi 1,35% din

a) În acest mod, nu se va calcula un
procent de 1,35% din valoarea
sumelor plătite prin virare în
conturile personale deschise la
C.E.C. sau BANCPOST.

5

b) Nu este necesar deoarece taxele
poştale se percep numai la
trimiterile prin poştă.

1

2
valoarea sumelor plătite prin poştă.
Autori: Senator Ionel Alexandru grupul parlamentar P.R.M.
deputat George Moisescu
deputat Smaranda Ionescu

3

Art.14. – (8) Din bugetul Ministerului
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului de la
capitolul „Asistenţă socială, alocaţii, pensii,
ajutoare şi indemnizaţii”, titlul „Cheltuieli
materiale şi servicii”, se finanţează cheltuielile
aferente gratuităţilor şi reducerilor la transportul
pe calea ferată, metrou, auto şi naval, de care
beneficiază, în condiţiile legii, persoanele ale căror
drepturi sunt stabilite prin Legea nr.42/1990
pentru cinbstirea eroilor martiri şi acordarea unor
drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi
luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din
Decembrie 1989, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994
privind veteranii de război, precum şi unele
drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război,
republicat, cu modificările şi completările
ulterioare, prin Legea nr.147/2000 privind
reducerile
acordate
pensionarilor
pentru
transportul intern, precum şi prin Ordonanţa
Guvernului nr.112/1999 privind călătoriile gratuite
în interes de serviciu şi în interes personal pe căile
ferate române, aprobată cu modificări prin Legea
nr.210/2003.

Art.14. – (8) Din bugetul Ministerului
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului de la
capitolul „Asistenţă socială, alocaţii, pensii,
ajutoare şi indemnizaţii”, titlul „Cheltuieli
materiale şi servicii”, se finanţează cheltuielile
efective aferente gratuităţilor şi reducerilor la
transportul pe calea ferată, metrou, auto şi naval,
de care beneficiază, în condiţiile legii, persoanele
ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea
nr.42/1990 pentru cinbstirea eroilor martiri şi
acordarea unor drepturi urmaşilor acestora,
răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria
Revoluţiei din Decembrie 1989, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, prin Legea
nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi
unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de
război, republicat, cu modificările şi completările
ulterioare, prin Legea nr.147/2000 privind
reducerile
acordate
pensionarilor
pentru
transportul intern, precum şi prin Ordonanţa
Guvernului nr.112/1999 privind călătoriile gratuite
în interes de serviciu şi în interes personal pe căile
ferate române, aprobată cu modificări prin Legea
nr.210/2003.

a) În acest fel bugetul Ministerului
Transporturilor, Construcţiilor şi
Turismului va cuprinde cheltuielile
reale aferente gratuităţilor şi
reducerilor la transportul pe cale
ferată, metrou, auto şi naval pe bază
de decontare lunară.

0
valoarea sumelor plătite.

10.

6

b) Nu este necesar deoarece
deschiderile de credite se fac numai
pentru cheltuieli efective.

0

1

2
Autori: Senator Ionel
grupul parlamentar P.R.M.

3
Alexandru-

deputat George Moisescu
deputat Smaranda Ionescu
11.

Art.16. – (3) Cheltuielile destinate
stimulării producţiei de export şi a exportului în
sumă de 2.970,0 miliarde lei se vor utiliza pentru
acordarea de bonificaţii de dobândă la exportul de
produse cu ciclul scurt şi mediu de fabricaţie;
bonificaţii de dobândă şi garanţii la exportul de
obiective complexe şi produse cu ciclul lung de
fabricaţie; asigurarea şi reasigurarea creditelor de
export pe termen scurt, mediu şi lung, a garanţiilor
la exportul de obiective complexe, a produselor cu
cilclu lung de fabricaţie şi a investiţiilor române în
străinătate; asigurarea şi reasigurarea creditelor de
producţie pentru bunuri şi servicii destinate
exportului de mărfuri generale; asigurarea şi
reasigurarea contractelor/creditelor de export
pentru mărfuri generale. Comitetul Interministerial
de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior va
repartiza fondurile alocate anual prin bugetul de
stat pe instrumentelor din administrarea Băncii de
Export-Import a României EXIMBANK – S.A.
conform Legii nr.96/2000 privind organizarea şi
funcţionarea Băncii de Export-Import a României
EXIMBANK – S.A. şi instrumentele specifice de
susţinere a comerţului exterior, în funcţie de

Art.16. – (3) Cheltuielile destinate
stimulării producţiei de export şi a exportului în
sumă de 2.970,0 miliarde lei se vor utiliza pentru
acordarea de bonificaţii de dobândă la exportul de
produse cu ciclul scurt şi mediu de fabricaţie;
bonificaţii de dobândă şi garanţii la exportul de
obiective complexe şi produse cu ciclul lung de
fabricaţie; asigurarea şi reasigurarea creditelor de
export pe termen scurt, mediu şi lung, a garanţiilor
la exportul de obiective complexe, a produselor cu
cilclu lung de fabricaţie şi a investiţiilor române în
străinătate; asigurarea şi reasigurarea creditelor de
producţie pentru bunuri şi servicii destinate
exportului de mărfuri generale; asigurarea şi
reasigurarea contractelor/creditelor de export
pentru mărfuri generale. Comitetul Interministerial
de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior va
repartiza fondurile alocate anual prin bugetul de
stat pe instrumentelor din administrarea Băncii de
Export-Import a României EXIMBANK – S.A.
conform Legii nr.96/2000 privind organizarea şi
funcţionarea Băncii de Export-Import a României
EXIMBANK – S.A. şi instrumentele specifice de
susţinere a comerţului exterior, în funcţie de
7

a) Astfel se va sprijini în mod
concret creşterea exporturilor.
b) Formulare incoerentă, prima
frază nu are predicat.
Nu este indicată sursa de finanţare.

0

12.

1
necesităţile de susţinere a exporturilor.

2
necesităţile de susţinere a exporturilor.
Stimularea mai accentuată a producţiei
exportate, prin suportarea în totalitate a
dobânzilor plătite de societăţile cu capital de
stat şi privat, societăţilor bancare, pentru
creditele utilizate în realizarea acestei
producţii. Dobânzile vor fi returnate prin
Banca de Export-Import a României
EXIMBANK – S.A. conform Legii nr.96/2000
privind organizarea şi funcţionarea Băncii de
Export-Import a României EXIMBANK – S.A.
pe baza documentaţiei prezentate de societăţile
comerciale.
Autori: Senator Ionel Alexandru grupul parlamentar P.R.M.
deputat George Moisescu
deputat Smaranda Ionescu

3

Art.17. – (2) Repartizarea pe judeţe şi
municipiul Bucureşti a transferurilor din bugetul
de stat către bugetele locale, pentru drumuri
judeţene, comunale şi pentru străzile care se vor
amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de
cvartale de locuinţe noi construite prin Agenţia
Naţională pentru Locuinţe în localităţile rurale şi
urbane se face de către Ministerul Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului, cu consultarea
preşedinţilor de consilii judeţene şi respectiv a
primarilor sectoarelor Municipiului Bucureşti,
precum şi pe baza criteriilor stabilite de comun

Art.17. – (2) Repartizarea pe judeţe şi
municipiul Bucureşti a transferurilor din bugetul
de stat către bugetele locale, pentru drumuri
judeţene, comunale şi pentru străzile care se vor
amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de
cvartale de locuinţe noi construite prin Agenţia
Naţională pentru Locuinţe în localităţile rurale şi
urbane se face de către Ministerul Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului, cu consultarea
preşedinţilor de consilii judeţene şi respectiv a
primarilor sectoarelor Municipiului Bucureşti,
precum şi pe baza criteriilor stabilite de comun

a) Stabilirea criteriilor din normele
de aplicare trebuie să se ţină cont
obligatoriu şi de cheltuielile de
transport existând cazuri în care
aceste cheltuieli sunt de circa 7 ori
mai mari decât preţul în sine al
produsului.

8

b) Nu este indicată sursa de
finanţare.

0

13.

14.

1
acord de către Ministerul Transporturilor
Construcţiilor şi Turismului, preşedinţii consiliilor
judeţene şi respectiv primarii sectoarelor
Municipiului Bucureşti.

2
acord de către Ministerul Transporturilor
Construcţiilor şi Turismului, preşedinţii consiliilor
judeţene şi respectiv primarii sectoarelor
Municipiului Bucureşti, având în vedere drept
criteriu şi costul mediu de transport şi
aprovizionare al materialelor de masă (de
volum).
Autori: Senator Ionel Alexandru grupul parlamentar P.R.M.
deputat George Moisescu
deputat Smaranda Ionescu

Art.21. – Operaţiunile efectuate de agenţii
Art.21 – Operaţiunile efectuate de agenţii
economici prevăzuţi la art.18, art.19 şi art.20 se economici prevăzuţi la art.18, art.19 şi art.20 se
derulează prin conturi distincte deschise pe seama derulează sub control financiar şi bugetar prin
acestora la unităţile trazoreriei statului.
conturi distincte deschise pe seama acestora la
unităţile trazoreriei statului.
Autori: Senator Ionel Alexandru grupul parlamentar P.R.M.
deputat George Moisescu
deputat Smaranda Ionescu
Art. 22, alin (1), (2) si (3)

3

a) În acest mod se va realiza un
control strict al operaţiunilor
efectuate.
b) Nu este indicată sursa de
finanţare.

a) Scutirea la plată a obligaţiilor
unor agenţi economici coordonaţi
de catre M.E.C. si M.T.C.T. ,
datorate bugetului de stat, a
asigurarilor sociale, fondurilor de
Autor: Deputat Constantin Avramescu - grupul sănătate şi de şomaj, este
discriminatorie şi încalcă principiul
parlamentar P.N.L.
Art. 22, alin (1), (2) si (3), se elimină

9

1

0

2

3
tratamentului egal al agentilor
economici.
b) Ministerul Finanţelor Publice
coordonează toate bugetele. Este
prevăzut un plafon maxim aprobat
de către Guvern, care face o analiză
împreună cu Consiliul Concurenţei,
care verifică respectarea legii
privind ajutorul de stat.

15.

Art. 23.

a) Este recomandabil să se respecte
Art. 23. se completează după cum urmează :
« ...şi în conformitate cu documentul de aderare angajamentele
asumate
în
privind libera concurenţă şi ajutorul de stat. “
documentele de aderare, chiar şi in
situaţia in care sunt închise
provizoriu.
Autor: Deputat Constantin Avramescu - grupul b) Reglementarea se regăseşte în
legile specifice privind alinierea la
parlamentar P.N.L.
documentele UE.

16.

Art.25,lit.a.

Art.25,lit.a, precum şi Proiectul de buget al
Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni
Generale, la Anexa 3/65/2,pag.4, capit.9501,
subcapitolul 01 şi Anexa 3/65/06, pag.3, captiol
9501, subcapitol 01 se modifică în felul următor:
Fondul de rezervă bugetară al Guvernului, în
sumă de 700,2 miliarde lei…… în loc de 888,2
miliarde lei(reducere de 188 miliarde lei)
Autor: Senator Nicolae Vlad POPA - grupul
parlamentar P.N.L.
10

a) Mărirea cu peste 32 la sută a
Fondului de rezervă nu se justifică
in nici un fel decât dacă ar exista
un substrat politic şi anume că ne
vom afla intr-un an electoral.
Majorarea de la 672 la 700 miliarde
este arhisuficientă.
b) Nu sunt indicate sursele de
finanţare.

0
17.

1

2

a) În acest mod sumele se vor
defalca conform cerinţelor reale ale
localităţilor, iar priorităţile privind
folosirea lor vor fi stabilite pe
a) 8.526,0 miliarde lei pentru protecţie specialişti din direcţia generală a
socială privind asigurarea ajutorului social acordat finanţelor publice.
potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim b) Nu sunt indicate sursele de
garantat, cu modificările şi completările ulterioare, finanţare.
ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne,
cărbuni şi combustibili petrolieri, inclusiv a
restanţelor existente la 31 decembrie 2003 pentru
încălzirea locuinţelor cu energie termică în sistem
centralizat şi cu gaze naturale, precum şi
susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu
handicap. Această sumă se repartizează pe bază
de indicatori specifici şi criterii unitare, pe
comune,
oraşe,
municipii,
sectoare
ale
municiliului Bucureşti, de către consiliul judeţean,
respectiv de către Consiliul General al
Municipiului Bucureşti, prin hotărâre, după
consultarea primarilor şi cu acordul şi asistenţă
tehnică de specialitate a direcţiei generale a
finanţelor publice şi a direcţiei pentru dialog,
familie şi solidaritate socială, în funcţie de
numărul de beneficiari de ajutor social şi ajutor
pentru încălzirea locuinţei şi respectiv numărul
asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap
grav;
Autori: Senator Ionel Alexandru -

Art.30. – Din impozitul pe venit încasat la
Art.30. – Din impozitul pe venit încasat la
bugetul de stat se stabilesc sume defalcate pentru bugetul de stat se stabilesc sume defalcate pentru
bugetele locale, reprezentând 21.635,6 miliarde bugetele locale, reprezentând 21.635,6 miliarde
lei, potrivit anexei nr.4 din care:
lei, potrivit anexei nr.4 din care:
a) 8.526,0 miliarde lei pentru protecţie
socială privind asigurarea ajutorului social acordat
potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare,
ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne,
cărbuni şi combustibili petrolieri, inclusiv a
restanţelor existente la 31 decembrie 2003 pentru
încălzirea locuinţelor cu energie termică în sistem
centralizat şi cu gaze naturale, precum şi
susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu
handicap. Această sumă se repartizează pe
comune,
oraşe,
municipii,
sectoare
ale
municiliului Bucureşti, de către consiliul judeţean,
respectiv de către Consiliul General al
Municipiului Bucureşti, prin hotărâre, după
consultarea primarilor şi cu asistenţă tehnică de
specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice
şi a direcţiei pentru dialog, familie şi solidaritate
socială, în funcţie de numărul de beneficiari de
ajutor social şi ajutor pentru încălzirea locuinţei şi
respectiv numărul asistenţilor personali ai
persoanelor cu handicap grav;

3

11

0

1

18.

Art.32. – (2) Repartizarea sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate
finanţării cheltuielilor instituţiilor de învăţământ
preuniversitar de stat, creşelor, centrelor judeţene
şi locale de consultanţă agricolă, pe comune,
oraşe, municipii, judeţ şi sectoarele Municipiului
Bucureşti, se face de către consiliul judeţean,
respectiv de către Consiliul General al
Municipiului Bucureşti, prin hotărâre şi cu
asistenţă tehnică de specialitate a direcţiei generale
a finanţelor publice şi după caz, a inspectoratului
şcolar judeţean sau al Municipiului Bucureşti.

19.

2
grupul parlamentar P.R.M.
deputat George Moisescu
deputat Smaranda Ionescu
Art.32. – (2) Repartizarea sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate
finanţării cheltuielilor instituţiilor de învăţământ
preuniversitar de stat, creşelor, centrelor judeţene
şi locale de consultanţă agricolă, pe comune,
oraşe, municipii, judeţ şi sectoarele Municipiului
Bucureşti, se face de către consiliul judeţean,
respectiv de către Consiliul General al
Municipiului Bucureşti, prin hotărâre şi cu
acordul asistenţă tehnică de specialitate a direcţiei
generale a finanţelor publice şi după caz, a
inspectoratului şcolar judeţean sau al Municipiului
Bucureşti.
Autori: Senator Ionel Alexandru grupul parlamentar P.R.M.
deputat George Moisescu
deputat Smaranda Ionescu
Se propune introducerea unui nou alineat:

3

a) În acest mod sumele se vor
defalca conform cerinţelor reale ale
localităţilor, iar priorităţile privind
folosirea lor vor fi stabilite pe
specialişti din direcţia generală a
finanţelor publice.
b) Nu sunt indicate sursele de
finanţare.

a) În acest mod vom avea o
Art.32. – (5) La nivelul unităţilor repartizare mai corectă a numărului
administrativ teritoriale şi al localităţilor, de posturi, în funcţie de cerinţele
numărul
de
posturi
finanţat
pentru reale ale învăţământului.
învăţământul preuniversitar de stat nu poate fi b) Nu sunt indicate sursele de
mai mare decât cel calculat pe baza numărului finanţare.
minim de elevi pe clasă la nivelul localităţilor,
sau al numărului mediu la nivelul unităţii
12

1

0

20.

21.

2
administrativ teritoriale.
Autori: Senator Ionel Alexandru grupul parlamentar P.R.M.
deputat George Moisescu
deputat Smaranda Ionescu

3

Art.37. – (4) Veniturile de natura celor
Art.37. – (4) Veniturile de natura celor
prevăzute la alin.(2), realizate de salariaţi, acordate prevăzute la alin.(2), realizate de salariaţi, acordate
de angajator, în limita prevăzută la alin.(1) nu se de angajator, în limita prevăzută la alin.(1) nu se
supun impozitării.
supun impozitării şi globalizării.
Autori: Senator Ionel Alexandru grupul parlamentar P.R.M.
deputat George Moisescu
deputat Smaranda Ionescu

a) Astfel nu vor putea fi incluse nici
în fişa de venituri a salariaţilor.

Anexa 3/20/6

a) Posibilităţile locale de realizare a
investiţiei de asemenea anvergură
sunt limitate. Studiul de fezabilitate
elaborat conduce la concluzia că
utilizarea gazului metan asigură cel
mai scăzut preţ al gigacaloriei.
b) Nu sunt indicate sursele de
finanţare.

Anexa 3/20/6 - Transferuri de la bugetul de stat
către bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului
energetic pe anul 2004.
Poziţia 14 - Judeţul Hunedoara
Finanţarea investiţiei pentru realizarea magistralei
de gaz metan în parteneriat cu Consiliul Judeţean
Hunedoara, în vederea utilizării acestui
combustibil pentru termoficarea municipiului
Brad
conform programului "Reabilitarea şi
modernizarea serviciului de termoficare urbană pe
sistem de cogenerare"
Suma necesară : 100.000.000 mii lei
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b) Dacă nu se impozitează, nu are
ce să se globalizeze.

1

0

22.

2
Autor: Senator Mircea Nedelcu
grupul parlamentar

3
-

Anexa 3/20/27
Ministerul Economiei şi comerţului
Capitol 66.01 Industrie
Cod 20.66.01.1.3.1..07
Obiectivul
de
investiţii:
AMENAJARE
HIDROENERGETICĂ
RĂUL
MARE
RETEZAT -CLOPPOTIVA

Anexa 3/20/27
Ministerul Economiei şi comerţului
Capitol 66.01 Industrie
Cod 29.66.01.1.3.1.07
Obiectivul
de
investiţii:
AMENAJARE
HIDROENERGETICĂ
RĂUL
MARE
RETEZAT -CLOPPOTIVA

C.7. Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la
data de 31.12.2003 eşalonată astfel:

C.7. Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la
data de 31.12.2003 eşalonată astfel:

1.4. Program 2004

1.4. Program 2004

223.000.000.

a) Pentru menţinerea lucrărilor cel
puţin la nivelul anului 2003
Sursa de finaţare : fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia guvernului.
b) sursa de finanţare propusă nu
dispune de sumele solicitate.

308.000.000

Autori: Deputat Ştefan PĂŞCUŢ – grupul
parlamentar P.R.M
Deputat Ioan MOCIOI
"
Deputat Nicolae ENESCU
"
Deputat Emil RUS
Deputat Amalia BĂLĂŞOIU P.U.R.
23.

Anexa 3/20/27
Ministerul Economiei şi comerului
Capitol 66.01 Industrie
Cod 20.66.01.1.3.1.16
Obiectivul de investiţii: AMENAJAREA
HIDROENERGETICĂ A RÂULUI STREI PE
SECTORUL SUBCETATE-SIMERIA

Anexa 3/21/30
a) Pentru menţinerea lucrărilor cel
Ministerul Economiei şi comerţului
puţin la nivelul anului 2003.
Capitol 66.01 Industrie
Sursa de finanţare : fondul de
Cod 20.66.01.1.3..1..16
rezervă bugetară la dispoziţia
Obiectivul de investiţii: AMENAJAREA
guvernului.
HIDROENERGETICĂ A RÂULUI STREI PE b) sursa de finanţare propusă nu
SECTORUL SUBCETATE-SIMERIA
dispune de sumele solicitate.
14

1

0

2

3

C.7. Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la C.7. Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la
data de 31.12.2003 eşalonată astfel:
data de 31.12.2003 eşalonată astfel:
D 1.4. Program 2004

50..000.000

D 1.4. Program 2004

100.000.000

Autori: Deputat Ştefan PĂŞCUŢ – grupul
parlamentar P.R.M
Deputat Ioan MOCIOI
"
Deputat Nicolae ENESCU
"
Deputat Emil RUS
Deputat Amalia BĂLĂŞOIU P.U.R.
24.

Anexa 3/20/27
Ministerul Economiei şi comerţului
Capitolul 66.01. Îndustrie
Cod 20.66.01.2.4.09
Obiectivul de investiţii : E.M. Rodna Menţinerea
capacităţii la 330.000 t/an
Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la data de
31.12.2003 eşalonată astfel :

Anexa 3/20/27
Ministerul Economiei şi comerţului
Capitolul 66.01. Îndustrie
Cod 20.66.01.2.4.09
Obiectivul de investiţii : E.M. Rodna Menţinerea
la 330.000 t/an
Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la data de
31.12.2003 eşalonată astfel :

1.4. Program 2004 1.000.000

1.4. Program 2004 3. 000.000
Autori: Deputat Ştefan PĂŞCUŢ – grupul
parlamentar P.R.M
Deputat Ioan MOCIOI
"
Deputat Nicolae ENESCU
"
Deputat Emil RUS
Deputat Amalia BĂLĂŞOIU P.U.R.
15

a) Suplimentarea este necesară
pentru menţinerea capacităţii de
producţie
într-o
zonă
monoindustrială.
Sursa de finanţare : fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia
guvernului.
b) Sursa indicată nu dispune de
sumele solicitate.

1

0
25.

2

3

Anexa 3/20/27
Anexa 3/20/27
Ministerul Economiei şi comerţului
Ministerul Economiei şi comerţului
Capitol 66.01 Industrie
Capitol 66.01 Industrie
Cod 20.66.01.1.3.1.22
Cod 20.66.01.1.3.1.22
Obiectivul de investiţii: AMENAJAREA Obiectivul de investiţii: AMENAJAREA
HIDROENERGETICĂ A RÂULUI JIU PE HIDROENERGETICĂ A RÂULUI JIU PE
SECTORUL VALEA SADULUI VĂDENI
SECTORUL VALEA SADULUI VĂDENI

a) Suplimentarea este necesară şi
oportună, deoarece există pericolul
colmatării
salbeu
de
lacuri
hidrocentralelor de pe Jiu, în aval
de lacul de retenţie menţionat.
Sursa de finanţare : fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia
guvernului.
C.7. Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la C.7. Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la b) Sursa indicată nu dispune de
data de 31.12.2003 eşalonată astfel:
data de 31.12.2003 eşalonată astfel:
sumele solicitate.
4.1. Program 2004

40.000.000

4.1. Program 2003

120.000.000

Autori: Deputat Ştefan PĂŞCUŢ – grupul
parlamentar P.R.M
Deputat Ioan MOCIOI
"
Deputat Nicolae ENESCU
"
Deputat Emil RUS
Deputat Amalia BĂLĂŞOIU P.U.R.
26.

Anexa 3/20/27
Ministerul Economiei şi comerţului
Capitol 66.01 Industrie
Obiectiv nou

Anexa 3/20/27
Ministerul Economiei şi comerţului
Capitol 66.01 Industrie
Obiectiv nou

Continuarea şi finalizarea lucrărilor de
electrificare a unui număr de peste 950 de
gospodării din judeţul Cluj

Continuarea şi finalizarea lucrărilor de b) Nu este indicată sursa de
electrificare a unui număr de peste 950 de finanţare.
gospodării din judeţul Cluj

16

a) Este inadmisibil ca în România
mileniului III să existe, numai în
judeţul Cluj, peste 950 de
gospodării neelectrificate.

0

1

2

3

Propuneri 2004
1.4 Buget de stat: 45.000.000 mii lei
Autor: Deputat Emil Boc - grupul parlamentar
PD
27.

28.

Anexa 3/20/27
Ministerul Economiei şi comerţului
Capitol 66.01 Industrie
Cod 20.66.01.2.2.01
Deschiderea şi punerea în exploatare a carierei
Roşiuţa - Gorj

Anexa 3/20/27
Ministerul Economiei şi comerţului
Capitol 66.01 Industrie
Cod 20.66.01.2.2.01
Deschiderea şi punerea în exploatare a carierei
Roşiuţa - Gorj
Suplimentarea cu încă 16 miliarde lei din alocaţii
bugetare.
Autor: Senator Ilie M. Petrescu - grupul
parlamentar PRM

a) Necesar pentru:
- expropieri din zona Stivcani;
- deschiderea carierei;
- extindere perimetru;
- atingerea capacităţii de profil.
b) Nu are indicată sursa
finanţare.

Anexa 3/20/27
Ministerul Economiei şi comerţului
Capitol 66.01 Industrie
Cod 20.66.01.2.2.03
Deschiderea şi punerea în exploatare a carierei
Timişeni - Pinoasa - Gorj
Suplimentarea cu încă 4 miliarde lei din rezerva
bugetară.
Autor: Senator Ilie M. Petrescu - grupul
parlamentar PRM

a) Sursa de finanţare din rezerva
bugetară.
b) Sursa indicată nu dispune de
suma solicitată.

Anexa 3/20/27

a) În perioada 1990/2003 au fost

17

de

0

29.

1

2
Ministerul Economiei şi comerţului
Capitol 66.01 Industrie
Deschiderea şi punerea în exploatare a unui nou
câmp minier a carierei Ploştina - Sud.
Suplimentarea cu încă 50 miliarde lei din alocaţii
bugetare.
Autor: Senator Ilie M. Petrescu - grupul
parlamentar PRM

3
închise cinci zone miniere Ripa,
Leurda, Roşiuţa, Horăşti, Boca
(exploatare subterană).
Au fost disponibilizaţi peste 10.000
de lucrători.
În acelaşi timp, exploatarea minieră
de suprafaţă Lupoaia îşi reduce
perimetrul minier şi este nevoie de
o nouă capacitate de producţie în
zona municipiului Motru., unde
sunt 24.000 locuitori.
b) Nu are indicată sursa de
finanţare.

Anexa nr.3/ 21 /27
a) Investiţia pentru Acumularea
Anexa nr.3/ 21 /27
Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mihăileni - oraş Brad cu valoarea
Mediului
Mediului
rămasă de finanţat la data de
64.01
31.12.2003 de 345.665.835 mii lei
64.01
mediu şi ape
şi un credit de angajament,
mediu şi ape
21.64.01.01.02.03
21.64.01.01.02.03
respectiv un necesar pentru anul
Acumulare Mihăileni - oraş Brad
Acumulare Mihăileni - oraş Brad
2004 de 120.000.000 mii lei este
prevăzută în anul 2004 cu un credit
bugetar de 10.000.000 mii lei, adică
a 12 parte din sumă strict necesară.
Propuneri 2004
Propuneri 2004
De asemenea pentru anii 2005,
2006 şi 2007 din necesarul anual de
75.000.000 mii lei sunt prevăzuţi
1.4 Buget de stat: 120.000.000 mii lei
1.4 Buget de stat: 10.000.000 mii lei
numai câte 10.000.000 mii lei,
Autori: Deputat Dan Radu RUŞANU – grupul suma de 305.665.835 adică 88,4%
din necesar este prevăzută abia
parlamentar P.N.L.
18

0

1

30.

Anexa nr.3/21/27
Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi
Mediului
Capitolul 64.01. şi Mediu şi Ape.
Cod 21.64.01.02.28
Obiectivul de investiţii : ACUMULARE
COLIBIŢA

2
Deputat Amalia BĂLĂŞOIU - P.U.R.

3
începând cu anul 2oo8.
Sursa de finanţare: o mai bună
colectare a impozitelor şi taxelor.
b) Sursa indicată nu poate fi
cuantificată.

a) Anexa nr.3/21/27
Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi b) Propunerea nu are motivare şi
sursă de finanţare.
Mediului
Capitolul 64.01. şi Mediu şi Ape.
Cod 21.64.01.02.28
Obiectivul de investiţii : ACUMULARE
COLIBIŢA

C.7. Valoare rămasă de executat la data de C.7. Valoare rămasă de executat la data de
31.12.2003 eşalonată astfel :
31.12.2003 eşalonată astfel :
1.4. Program 2004
500.000 mii lei
1.4. Program 2004 17.969.300 mii lei
Autori: Deputat Ştefan PĂŞCUŢ – grupul
parlamentar P.R.M
Deputat Ioan MOCIOI
"
Deputat Nicolae ENESCU
"
Deputat Emil RUS
Deputat Amalia BĂLĂŞOIU P.U.R.
31.

Proiectul de buget pe anul 2004 al Ministerului
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului se
modifică în Anexa 3/22/01, capit.5000 ,titlul 70,
şi se completează cu o nouă fişă la Anexa
3/22/27, adăugându-se 80 miliarde lei pentru
19

a) Această investiţie este strict
necesară municipiului Braşov
pentru descongestionarea traficului
greu, care trece prin oraş,
provocând
distrugerea

0

1

2
3
investiţia Ocolitoarea Braşovului din judeţul infrastructurii şi grave probleme de
Braşov.
mediu. Cu aceşti bani
s-ar termina primul tronson, de
Autor: Senator Nicolae Vlad POPA -- circa 5 km, care ar reduce circulaţia
prin oraş cu circa 30 la sută.
grupul parlamentar P.N.L.
Comunitatea locală a făcut mari
eforturi financiare pentru studiul de
fezabilitate şi începerea lucrărilor,
dar, fără această sumă, nu se poate
finaliza acest tronson. Judeţului
Braşov nu i-a fost alocată, în
bugetul ministerului de resort, pe
2004 şi nici in ultimi ani, nici o
sumă
pentru
infrastructura
rutieră, imperios necesară pentru
dezvoltarea economică şi turistică
a judeţului.
Sursa bugetară de acoperire a
acestei sume se află în reducerea
fondului
de
rezervă
a
Guvernului.
b) Sursele indicate nu dispun de
sumele solicitate.

32.

Anexa nr. 3/22/27
Ministerul transporturilor, Construcţiei şi
Turismului.
Capitolul 68.01 Transpoeturi şi Comunicaţii
Cod 22.68.01.051035
Obiectiv de investiţii : PASAJ DENIVELAT PE

Anexa nr. 3/22/27
a) Pentru finalizarea lucrării în
Ministerul transporturilor, Construcţiei şi 2004 fiind singurul drum de acces
Turismului.
de la Cluj la Suceava, blocat de
Capitolul 68.01 Transporturi şi Comunicaţii
peste 3 ani.
Cod 22.68.01.051035
Sursa de finanţare : fondul de
Obiectiv de investiţii : PASAJ DENIVELAT PE rezervă bugetară la dispoziţia
20

0

1
DN 17 km. 58 +975 la BISTRIŢA
Valoarea rămasă de executat (mii lei) la data de
31.12.2003 eşalonată astfel :
1.4. Program 2004
17.881.537 mii lei

2
3
DN 17 km. 58 +975 la BISTRIŢA
guvernului.
Valoarea rămasă de executat (mii lei) la data de b) Sursa indicată nu dispune de
31.12.2003 eşalonată astfel
sumele solicitate.
1.4. Program 2004
21.000.000 mii lei
Autori: Deputat Ştefan PĂŞCUŢ – grupul
parlamentar P.R.M
Deputat Ioan MOCIOI
"
Deputat Nicolae ENESCU
"
Deputat Emil RUS
Deputat Amalia BĂLĂŞOIU P.U.R.

33.

Aexa nr. 3/22/27
Anexa nr. 3/22/27
Transporturilor,
Contrucţiei
şi
Ministerul
Transporturilor,
Contrucţiei
şi Ministerul
Turismului
Turismului
Capitolul 68.01. Transporturi şi Comunicaţii
Capitolul 68.01. Transporturi şi Comunicaţii
Cod 22.68.01.051 030
Cod 22.68.01.051 030
Obiectivul de investiţii : AMENAJARE ŞI Obiectivul de investiţii : AMENAJARE ŞI
DN 17 D Km 68+/500CONSOLIDARE
DN 17 D Km 68+/500- CONSOLIDARE
103+630 la RODNA
103+630 la RODNA
Valoarea rămasă de executat la data de 31.12.2003 Valoarea rămasă de executat la data de 31.12.2003
eşalonată astfel :
eşalonată astfel :
1.4. Program 2004

29.000.000 mii lei

1.4. Program 2004

40.000.000 mii lei

Autori: Deputat Ştefan PĂŞCUŢ – grupul
parlamentar P.R.M
Deputat Ioan MOCIOI
"
Deputat Nicolae ENESCU
"
Deputat Emil RUS
21

a) Suma suplimentară este necesară
conservării
lucrăruilor
deja
efectuate.
Sursa de finanţare : fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia
guvernului.
b) Sursa indicată nu dispune de
sumele solicitate.

0

1

34.

Anexa nr.3/23/27
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
57.01 învăţământ
23.57.01.37
Cămin studenţesc şi cantină la Facultatea de
inginerie Hunedoara din cadrul Universităţii
"Politehnica" din Timişoara
Propuneri 2004
1.1 Surse proprii:
1.4 Buget de stat:

35.

2
Deputat Amalia BĂLĂŞOIU P.U.R.

500.000 mii lei
-

a) Valoarea rămasă de finanţat la
data de 31.12.2003 este de
11.657.500 mii lei, iar investiţia
este prevăzută a se termina în anul
2005.
Ca urmare în anul 2004, este
necesar să se aloce de la buget cel
puţin jumătate din valoarea rămasă
Propuneri 2004
de finanţat, respectiv 5.000.000 mii
1.1 Surse proprii:
500.000 mii lei
lei.
Sursa de finanţare: o mai bună
colectare a impozitelor şi taxelor, în
1.4 Buget de stat:
5.000.000 mii lei
conformitate cu angajamentele
Autori: Deputat Dan Radu RUŞANU – grupul Ministerului Finanţelor Publice şi a
Autorităţii Naţionale de Control.
parlamentar P.N.L.
b) Sursa indicată nu poate fi
Deputat Amalia BĂLĂŞOIU - P.U.R.
cuantificată.
Anexa nr.3/23
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
57.01 învăţământ
23.57.01.37
Cămin studenţesc şi cantină la Facultatea de
inginerie Hunedoara din cadrul Universităţii
"Politehnica" din Timişoara

Anexa nr.3/23/27
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
57.01 învăţământ
23.57.01.49
Sediul inspectoratului şcolar şi Casa corpului
didactic Deva

Anexa nr.3/23
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
57.01 învăţământ
23.57.01.49
Sediul inspectoratului şcolar şi Casa corpului
didactic Deva

Propuneri 2004
1.1 Surse proprii:

Propuneri 2004
1.1 Surse proprii:

100.000 mii lei

3

22

100.000 mii lei

a) Valoarea rămasă de finanţat la
data de 31.12.2003 este de
20.170.500 mii lei, iar alocările de
la bugetul de stat sunt împinse în
anii 2006 şi 2007.
Pentru anul 2004 este necesară o
finanţare de la bugetul de stat cel
puţin egală cu cea din anul anterior,
respectiv 3.000.000 mii lei.

1

0
1.4 Buget de stat:

36.

-

Anexa nr.3/23/27
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
57.01 învăţământ
23.57.01.37
Spaţii cazare şi sală gimnastică la Club şcolar
sportiv Cetatea Deva
Propuneri 2004
1.1 Surse proprii:

100.000 mii lei

1.4 Buget de stat:

37.

Anexa nr. 3/23/27
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Capitolul 57 01 Învăţământ
Cod 23.57.01.66
Obiectiv de investiţii : Sediu Inspectorat Şcolar al

3
Sursa de finanţare: o mai bună
colectare a impozitelor şi taxelor.
Autori: Deputat Dan Radu RUŞANU – grupul b) Sursa indicată nu poate fi
cuantificată.
parlamentar P.N.L.
Deputat Amalia BĂLĂŞOIU - P.U.R.
1.4 Buget de stat:

2
3.000.000 mii lei

a) Investiţia cu valoarea rămasă de
finanţat la data de 31.12.2003 de
35.905.400 mii lei are prevăzută
pentru anul 2004 numai suma de
100.000 mii lei din surse proprii,
urmând ca numai din anul 2006 să
aibă alocaţii de la bugetul de stat.
Propuneri 2004
Având în vedere importanţa acestui
obiectiv este necesar ca alocaţiile
1.1 Surse proprii:
100.000 mii lei
de la bugetul de stat să nu fie
întrerupte în anii 2004 şi 2005 şi să
1.4 Buget de stat:
8.000.000 mii lei
fie cel puţin egale cu cele din anul
Autori: Deputat Dan Radu RUŞANU – grupul 2003, la care să se aplice indexarea
cu rata inflaţiei.
parlamentar P.N.L.
Deputat Amalia BĂLĂŞOIU - P.U.R. Sursa de finanţare: o mai bună
colectare a impozitelor şi taxelor.
b) Sursa indicată nu poate fi
cuantificată.
Anexa nr.3/23
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
57.01 învăţământ
23.57.01.37
Spaţii cazare şi sală gimnastică la Club şcolar
sportiv Cetatea Deva

Anexa nr. 3/23/27
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Capitolul 57 01 Învăţământ
Cod 23.57.01.66
Obiectiv de investiţii : Sediu Inspectorat Şcolar al
23

a) Este necesară suplimentarea
10.000.000.000.lei
pentru
obiectivul să fie finalizat până
2007.
Sursa de finanţare : fondul

cu
ca
în
de

0

1
Judeţului Bistriţa-Năsăud
C.7 Valoarea rămasă de finalizat (în mii lei) la
data de 31.12.2003 eşalonată astfel:
1.4. Program 2004 0

2
Judeţului Bistriţa-Năsăud

3
rezervă bugetară la dispoziţia
guvernului.
C.7 Valoarea rămasă de finalizat (în mii lei) la b) Sursa indicată nu dispune de
data de 31.12.2003 eşalonată astfel .
sumele solicitate.
1.4. Program 2004 10.000.000

Autori: Deputat Ştefan PĂŞCUŢ – grupul
parlamentar P.R.M
Deputat Ioan MOCIOI
"
Deputat Nicolae ENESCU
"
Deputat Emil RUS
Deputat Amalia BĂLĂŞOIU P.U.R.
38.

Anexa 3/23/27
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Capitol 57.01 Invăţămânmt
Cod 23.57.01.50
Obiectivul de investiţii: SPAŢII CAZARE ŞI
SALĂ DE GIMNASTICĂ LA CLUBUL
ŞCOLAR SPORTIV CETATE DEVA JUD.
HUNEDOARA

Anexa 3/23/27
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Capitol 57.01 Invăţămânmt
Cod 23.57.01.50
Obiectivul de investiţii: SPAŢII CAZARE ŞI
SALĂ DE GIMNASTICĂ LA CLUBUL
ŞCOLAR SPORTIV CETATE DEVA JUD.
HUNEDOARA

D 1.4. Program 2004

D 1..4. Program 2004

a) Deoarece pentru acest obiectiv
sunt alocate numai bani din surse
proprii în valoare de 100.000,
considerăm suma alocată total
insuficientă.
Sursa de finanţare : fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia
guvernului.
b) Sursa indicată nu dispune de
C.7. Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la C.7. Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la sumele solicitate.
data de 31.12.2003 eşalonată astfel:
data de 31.12.2003 eşalonată astfel:
0

7..000.000

Autori: Deputat Ştefan PĂŞCUŢ – grupul
parlamentar P.R.M
Deputat Ioan MOCIOI
"
24

1

Anexa nr. 3/23/27
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
57.01 Învăţământ
23.57.01.25a
Spaţii de învăţământ la Universitatea din Piteşti

2
Deputat Nicolae ENESCU
"
Deputat Emil RUS
Deputat Amalia BĂLĂŞOIU P.U.R.
Anexa nr. 3/23/27
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
57.01 Învăţământ
23.57.01.25a
Spaţii de învăţământ la Universitatea din Piteşti

Propuneri 2004

Propuneri 2004

0

39.

1.1 Surse proprii
1.4 Buget de stat:

10.000.000
-

1.1 Surse proprii

3

Finalizarea şi punerea mai rapidă în
funcţiune a investiţiei, necesară
pentru asigurarea unor condiţii
optime de studiu.
Sursa: Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului
b) Sursa indicată nu dispune de
sumele solicitate.

10.000.000

1.4 Buget de stat: 10.000.000 mii lei
Autori: Deputat Gheorghe Marin,
deputat Alexandru Stănescu,
deputat Filip Georgescu,
deputat Dumitru Chiriţă,
deputat Ion Burnei,
deputat Georgiu Gingăraş
grupul parlamentar PSD

40.

Anexa nr.3/23/27 din proiectul de buget al
Propunem includerea sumei de 20 miliarde
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
lei necesare pentru finalizarea obiectivului de
investiţii Şcoală cu 24 săli de clasă din
municipiul Brăila şi a sumei de 10 miliarde lei
necesare pentru finalizarea obiectivului de
investiţii Liceul din oraşul Ianca, judeţul Brăila.
Autori: Senator Ionel Alexandru 25

a) Sursa de acoperire a acestei sume
este rezerva bugetară la dispoziţia
Guvernului.
b) Sursa indicată nu dispune de
sumele solicitate.

0

41.

1

2
grupul parlamentar P.R.M.
deputat George Moisescu
deputat Smaranda Ionescu
Anexa nr.3 din proiectul de buget al
Propunem includerea în Anexa 3 a
Ministerului Culturii şi Cultelor
obiectivului de investiţii Catedrala Naşterea
Domnului din municipiul Brăila, pentru care
estimăm lucrări în anul 2004 în valoare de 10
miliarde lei, din care solicităm sprijin financiar de
la bugetul de stat în valoare de 5 miliarde lei.

3

a) Sursa de acoperire a acestei sume
este rezerva bugetară la dispoziţia
Guvernului.
b) Sursa indicată nu dispune de
sumele solicitate.

Solicităm auma de 2 miliarde lei pentru
reparaţiile necesare la Biserica Buna Vestire din
Brăila, suma de 3 miliarde lei necesare lucrărilor
de restaurare la Mânăstirea Măxineni, din judeţul
Brăila, suma de 4 miliarde lei pentru construcţia
Catedralei din oraşul Ianca, precum şi a sumei
de 8 miliarde lei pentru susţinerea Concursului
Internaţional de Canto Hariclea Darclee Brăila
2004.
Autori: Senator Ionel Alexandru grupul parlamentar P.R.M.
deputat George Moisescu
deputat Smaranda Ionescu
42.

Anexa nr.3
din proiectul de buget al
Propunem includerea sumei de 7 miliarde
Ministerului Administraţiei şi Internelor
lei necesare pentru finalizarea şi punerea în
funcţiune a extinderii Sediului Judeţean de
Poliţie Brăila
Autori: Senator Ionel Alexandru grupul parlamentar P.R.M.
26

a) Sursa de acoperire a acestei sume
este rezerva bugetară la dispoziţia
Guvernului.
b) Sursa indicată nu dispune de
sumele solicitate.

0

43.

1

2
deputat George Moisescu
deputat Smaranda Ionescu

3

Anexa nr.3 din proiectul de buget al
Extindere Port Brăila, etapa a II-a – a) Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Amenajare şi consolidare pasaj rutier pe DN22 b) Nu are indicată motivaţia şi nici
Turismului.
Brăila – Tulcea cu suma de 18 miliarde lei, sursa de finanţare
investiţie aflată în derulare încă înainte de 1989.
Demararea lucrărilor pentru construcţia
Podului peste Dunăre Brăila – Smîrdan –
Insula Mare a Brăilei, cu suma de 100 miliarde
lei, obiectiv care urmează să se deruleze conform
Programului de guvernare al P.S.D. 2000 – 2004.
Autori: Senator Ionel Alexandru grupul parlamentar P.R.M.
deputat George Moisescu
deputat Smaranda Ionescu

44.

Anexa nr.3 din proiectul de buget al
Propunem majorarea cheltuielilor de
Ministerului Sănătăţii
capital cu suma de 10 miliarde lei necesare pentru
susţinerea parţială a lucrărilor de consolidare,
reabilitare şi modificări de structuri, circuite şi
informatizare la Spitalul Sf. Pantelimon din
Brăila şi a sumei de 5 miliarde lei necesare pentru
finalizarea reparaţiilor la Spitalul de copii Brăila.
Autori: Senator Ionel Alexandru grupul parlamentar P.R.M.
deputat George Moisescu
deputat Smaranda Ionescu
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a) Sursa de acoperire a acestei sume
este rezerva bugetară la dispoziţia
Guvernului.
b) Sursa indicată nu dispune de
sumele solicitate.

0
45.

1
Anexa nr.3/ 24 /27
Ministerul Sănătăţii
58.01 sănătate
24.58.01.0033
Spital Lupeni
Propuneri 2004
1.4 Buget de stat:

46.

Anexa 3/24/27
Ministerul Sănătăţii
Capitol 58.01 Sănatate
Cod 24.58.01.0033

2

3
a) Valoarea rămasă de finanţat la
data de 31.12.2003 este de
107.193.669
mii lei din care
74.894.626 mii lei adică circa 70%
din necesarul de finanţat este
prevăzut începând cu anul 2008
Propuneri 2004
Sursa de finanţare: o mai bună
colectare a impozitelor şi taxelor.
1.4 Buget de stat: 30.000.000 mii lei
b) Sursa indicată nu poate fi
Autori: Deputat Dan Radu RUŞANU – grupul cuantificată.
parlamentar P.N.L.
Deputat Amalia BĂLĂŞOIU - P.U.R.

Anexa nr.3/ 24 /27
Ministerul Sănătăţii
58.01 sănătate
24.58.01.0033
Spital Lupeni

-

Anexa 3/24/327
Ministerul Sănătăţii
Capitol 58.01 I Sănatate
Cod 24.58.01.0033

a) Suplimentarea este necesară
pentru
accelerarea
finalizării
obiectivului de investiţii început în
anul 1991.
Aceasta va atrage şi creşterea
Obiectivul de investiţii: SPITALUL LUPENI Obiectivul de investiţii: SPITALUL LUPENI numărului de consultaţii până la
ETAPA I -a POLICLINICA ŞI BAZA DE ETAPA I -a POLICLINICA ŞI BAZA DE 1200 de consultaţii/zi
DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT
DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT
Sursa de finanţare : fondul de
C.7. Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la C.7. Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la rezervă bugetară la dispoziţia
data de 31.12.2003 eşalonată astfel:
data de 31.12.2003 eşalonată astfel:
guvernului.
b) Sursa indicată nu dispune de
4.1. Program 2004
0
sumele solicitate.
4.1. Program 2004
8.000.000
Autori: Deputat Ştefan PĂŞCUŢ – grupul
parlamentar P.R.M
Deputat Ioan MOCIOI
"
Deputat Nicolae ENESCU
"
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0

1

2
Deputat Emil RUS
Deputat Amalia BĂLĂŞOIU P.U.R.

47.

Anexa 3/24/27
Ministerul Sănătăţii
Capitol 58.01 Sănatate
Cod 24.58.01. 0009
Obiectiv de investiţii : CENTRUL DE
RECOLTARE ŞI CONSERVARE SÂNGE
BISTRIŢA

Anexa 3/24/27
Ministerul Sănătăţii
Capitol 58.01 Sănatate
Cod 24.58.01. 0009
Obiectiv de investiţii : CENTRUL DE
RECOLTARE ŞI CONSERVARE SÂNGE
BISTRIŢA

D.1.4. Valoarea rămasă de executatt (mii lei) la
data de 31.12 2003 eşalonată astfel
1.4. Program 2004

7.245.833.

3

a) Se solicită suplimentarea cu
6.800.000. mii lei pentru ca la
finele anului 2004 să fie acoperite
atât finalizarea investiţiei cât şi
PIF.ul, centrul de recoltare să
funcţioneze din 2004.
Sursa de finanţare : fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia
D.1.4. Valoarea rămasă de executatt (mii lei) la guvernului.
data de 31.12 2003 eşalonată astfel
b) Sursa indicată nu dispune de
sumele solicitate.
1.4. Program 2004 14.245.833.
Autori: Deputat Ştefan PĂŞCUŢ – grupul
parlamentar P.R.M
Deputat Ioan MOCIOI
"
Deputat Nicolae ENESCU
"
Deputat Emil RUS
Deputat Amalia BĂLĂŞOIU P.U.R.

48.

Anexa 3/24/27
Ministerul Sănătăţii
Capitol 58.01 Sănatate
Cod 29.58.01
Obiectiv de investiţii: Amenajarea şi extinderea
Institutului de Medicină Legală Timişoara

Anexa 3/24/27
Ministerul Sănătăţii
Capitol 58.01 Sănatate
Cod 29.58.01
Obiectiv de investiţii: Amenajarea şi extinderea
Institutului de Medicină Legală Timişoara

29

a) Investiţia nu a mai fost finanţată
din anul 2000, valoarea rămasă de
finanţat este de 31.000.000 mii lei.
Finalizarea obiectivului se impune
ca "stare de urgenţă" având în
vedere faptul că Centru MedicoLegal Timişoara, potrivit Legii

1

0
Program 2004

49.

50.

-

3
nr.459/2001
constituie unitate
operativă de interes zonal şi
Autor: Deputat Octavian Mircea Purceld - deserveşte judeţele Timiş, CaraşSeverin, Arad, Hunedoara şi Bihor.
grupul parlamentar P.R.M
b) Propunerea nu are indicată sursa
de finanţare.
Program 2004

2
19.000.000 mii lei

Majorarea sumei alocate, tinandu-se seama de a) Sumele alocate pe total
Anexa nr. 4
Sume defalcate din impozitul pe venit pentru coeficientul de inflatie de 14%.
reprezinta 115% fata de bugetul
bugetele locale pe anul 2004.
rectificat pe 2003, la Bucuresti fiind
Pozitia 42, municipiul Bucuresti.
Autor: Deputat: Constantin Avramescu - numai de 104,3%, cu toate ca la
Bucuresti se concentreaza 10% din
grupul parlamentar P.N.L.
populatia tarii. Precizam ca si prin
bugetul de stat pe anul 2003
influentele fata de Legea Bugetului
de stat pe anul 2003 au fost la
Bucuresti printre cele mai mici, in
valori absolute situandu-se la
nivelul judetelor Covasna si Tulcea,
situatia
mai
dezavantajoasa
inregistrandu-se numai la judetul
Ilfov.
b) Nu sunt indicate sursele de
finanţare.
Anexa 4(pag.100) - "Sume defalcate din impozitul
pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004 " din
Legea Bugetului de Stat pe 2004 se modifică după
cum urmează:
8.Braşov:Total 829.200.000 în loc de
30

a) Judeţul Braşov nu poate rezista
economic cu o sumă aproape
identică celei din 2003, suma
solicitată reprezentând minimum
posibil.Comparativ cu celelalte

0

1

2
464.586.000;
Protecţia
socială
privind
asigurarea ajutorului social, ajutorul pentru
încălzirea locuinţei şi susţinerea sistemului de
protecţie a
persoanelor cu handicap
253.200.000 în loc de 204.841.000;
Susţinerea sistemului de protecţie a copilului 180.000.000 în loc de 83.991.000;
Cultură şi Culte - 20.000.000 in loc de
19.198.000;
Contribuţii
pt.personalul
neclerical
20.000.000. in loc de 19.198.000;
Sume defalcate din impzitul pe venit pentru
echilibrare - 376.000.000 in loc de 156.556.000aşa cum este prevăzut şi in tabelele-anexă.

3
judeţe, numai judeţele Covasna,
Gorj, Ilfov, Sălaj şi Sibiu se află in
situaţia Braşovului in ceea ce
priveşte sumele pentru echilibrare,
judeţe cu o populaţie mult mai mică
decât a Braşovului. Cifra propusă
de 264 miliarde lei trebuie
comparată cu cele 425 miliarde
alocate Sucevei şi 332, respectiv
331 miliarde alocate judeţului
Botoşani,
respectiv
judeţului
Vaslui. Subliniem faptul că
Braşovul se află pe penultimul loc
din ţară in privinţa ratei şomajului,
din această cauză existând grave
Autor: Senator Nicolae Vlad POPA - tensiuni sociale. Consiliul judeţean
Braşov administrează parcurile
grupul parlamentar P.N.L.
industriale Metrom şi Carfil şi s-a
implicat activ in administrarea
noului parc industrial din platforma
Roman S.A., aceste activităţi
necesitând şi un suport financiar.
Sursa de finanţare este asigurată de
reducerea cu 108 miliarde lei a
fondului de rezervă al Guvernului şi
a 424 miliarde lei a cheltuielilor
Secretariatului
General
al
Guvernului, aşa cum am arătat mai
sus.
b) Sursele indicate nu dispun de
31

0
51.

1

2
Se modifică Anexa 7 şi Anexa 7.a. privind
judeţul Braşov, in conformitate cu tabelele anexate
amendamentelor. In anexa 7, sumele
sunt
majorate la Invăţământul preuniversitar de stat cu
79,515 miliarde, iar la Anexa 7 a., cu 79,515
miliarde pentru bugetele locale, oraşelor şi
municipiilor pe 2004. Se anexează tabelele .
Autor: Senator Nicolae Vlad POPA - grupul
parlamentar P.N.L.
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3
sumele solicitate.
a) Sursa se află in reducerea
menţionată la punctul anterior
b) Sursele indicate nu dispun de
sumele solicitate.

