PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru industrii si servicii
Bucureşti, 01.11.2007
Nr.23/313/2007

SENAT
Comisia economică, industrii şi servicii
Bucureşti, 01.11.2007
Nr.XX/277/2007

Comisia pentru politică economică,
reformă şi privatizare
Bucureşti, 01.11.2007
Nr.21/298/2007

Comisia pentru privatizare şi
administrarea activelor statului
Bucureşti, 01.11.2007
Nr.XXI/2007

AVIZ
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2008
În conformitate cu prevederile art.1 pct.2, art.9 şi art.10 din
Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisia
pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru politică economică, reformă şi
privatizare ale Camerei Deputaţilor şi Comisia economică, industrii şi servicii şi
Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului ale Senatului au fost
sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul Legii bugetului de stat pe anul
2008, trimis cu adresa nr.P.L.x 695 din 16 octombrie 2007, respectiv L 712 din 15
octombrie 2007.
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, şi art.58 din Regulamentul Senatului, comisiile au dezbătut proiectul de
lege menţionat mai sus în şedinţa din 30 octombrie 2007.
Cele patru comisii au analizat Proiectul Legii bugetului de stat pe anul
2008 şi anexele la acesta cu privire la proiectele de buget ale Ministerului
Economiei şi Finanţelor, Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii,
Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, Consiliului Concurenţei, Autorităţii pentru
Valorificarea Activelor Statului, Secretariatului General al Guvernului şi
Cancelariei Primului-Ministru.
La lucrările comisiilor au participat, ca invitaţi, doamna Doina Elena
Dascălu – secretar de stat în Ministerul Economiei şi Finanţelor, domnul Ilie
Bologan – secretar general Secretariatului General al Guvernului, domnul
Ferdinand Nagy – secretar general în Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi
Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, domnul Gheorghe Oprescu –
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preşedinte al Consiliului Concurenţei, domnul Laszlo Gyerko – vicepreşedinte al
Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi specialişti sub coordonarea
demnitarilor menţionaţi.
Cu majoritate de voturi, proiectul Legii bugetului şi anexele
referitoare la bugetele pe 2008 ale Ministerului Economiei şi Finanţelor,
Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii
Liberale, Consiliului Concurenţei, Autorităţii pentru Valorificarea Activelor
Statului, Secretariatului General al Guvernului şi Cancelariei Primului-Ministru au
fost avizate favorabil, cu amendamente admise prezentate în anexă.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Iulian Iancu

Valentin Dinescu

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Mihai Tudose

Carol Dina
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AMENDAMENTE ADMISE
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2008

Nr.
Crt.

Articolul din Lege/anexa/capitol/paragraf/
grupa/titlu/articol/alineat

Text amendament propus
(autor,apartenenţă politică)

0
1

1
CAPITOLUL III

2
CAPITOLUL III

Art.4 alin.(3) – Cheltuielile bugetului de stat pe Art.4 alin.(3)- nemodificat
anul 2008, în structura funcţională, pe capitole,
se prezintă astfel :
milioane lei
CHELTUIELI TOTAL 80.979,1
din care...
------------------------18) Transporturi 7.060,7

18) Transporturi

7.360,7

Amendament propus de domnul senator Valentin
Dinescu -Grupul P.R.M.

3

Motivaţia
Amendamentului/
sursa de finanţare
3
Suplimentarea cu 300 milioane lei este
necesară pentru asigurarea fondurilor
pentru construcţia autostrăzilor şi
modernizarea drumurilor naţionale.
Fondurile suplimentare de 300 milioane
lei vor proveni din majorarea
redevenţelor încasate de stat potrivit
OUG nr.101/2007.

0
2

3

1
CAPITOLUL IV

2
CAPITOLUL IV

3

Art.7 alin.(4) – Repartizarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la
alin.(3) pe comune, oraşe, municipii, sectoare şi
municipiul Bucureşti, după caz, se face prin
decizie a directorului direcţiei generale a
finanţelor publice judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti, după consultarea
consiliului judeţean şi a primarilor şi cu
asistenţa
tehnică
de
specialitate
a
inspectoratului şcolar sau a direcţiei de muncă,
solidaritate socială şi familie, după caz, în
funcţie, de regulă, de numărul de beneficiari ai
serviciilor respective.

Art.7 alin.(4) – Repartizarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea adaugată prevăzute la
alin.(3) pe comune, oraşe, municipii, sectoare şi
municipiul Bucureşti, după caz, se face prin
decizie a Consiliului Judeţean după consultarea
primarilor şi cu asistenţa tehnică de specialitate a
inspectoratului şcolar sau a direcţiei de muncă,
solidaritate socială şi familie, după caz, în funcţie,
de regulă, de numărul de beneficiari ai serviciilor
respective.

Pentru diminuarea influenţei politice,
întrucât directorul direcţiei generale a
finanţelor publice judeţene este un om
politic al Guvernului Consiliului
Judeţean este un organ independent în
care se regăsesc partidele politice care au
depăşit pragul electoral.

Capitolul IV
Dispoziţii referitoare la bugetele locale

După articolul 7 se adaugă ,,art.71’’ cu următorul
cuprins:
Sumele prevăzute pentru anul 2007 în Fondul
pentru dezvoltarea satului românesc înfiinţat prin
OUG nr. 104/2007 se repartizează Consiliilor
Judeţene pe bază de hotărâri ale Guvernului
elaborate conform propunerilor centralizate la
fiecare Judeţ în parte.

Amendament propus de domnul senator Valentin
Dinescu -Grupul P.R.M.
Repartizarea sumelor alocate către
Consiliile Judeţene asigură transparenţa
deciziilor
şi
respectă
principiile
descentralizării administraţiilor locale.
În textul proiectului de lege nu sunt
referiri la recent înfiinţatul Fond pentru
dezvoltarea satului românesc.

Amendament propus de domnul senator Petru
Şerban Mihăilescu – PSD
4

Contribuţia la asigurările sociale pentru
Fondul naţional unic să rămână la fel ca
Art.9 alin.(3) Pentru anul 2008 cotele de Art.9 alin.(3) Pentru anul 2008 cotele de în 2007 având în vedere problemele
contribuţii pentru asigurările de sănătate, contribuţii pentru asigurările de sănătate, sensibile din acest domeniu. Se va
prevăzute de Legea nr.95/2006, se stabileşte prevăzute de Legea nr.95/2006, se stabileşte reduce corespunzător contribuţia la
CAPITOLUL V

CAPITOLUL V

4

0

1

2

astfel:
a) 5,5% începând cu 1 ianuarie 2008 şi 5,2%
începând cu 1 decembrie 2008, pentru cota
prevazută la art.258 din Legea nr.95/2006;
b) 5,5% începând cu 1 iulie 2008 pentru cota
prevazută la art.257 din Legea nr.95/2006.
(4) Cotele prevăzute la alin.(3) se aplică
începând cu drepturile salariale aferente lunilor
ianuarie, iulie, respectiv decembrie 2008.

astfel:
a) 6,0% pentru cota prevăzută la art.258 din
Legea nr.95/2006;
b) 6,5% pentru cota prevăzută la art.257 din
Legea nr.95/2006.
(4) Cotele prevăzute la alin.(3) se aplică începând
cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie.
Amendament propus de domnul senator Valentin
Dinescu -Grupul P.R.M.
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CAPITOLUL V
Art.10 – Guvernul poate aproba prin hotărâre
modificări în structura şi între ordonatorii
principali de credite, cu încadrarea în nivelul
total al cheltuielilor din credite externe
prevăzute în anexa nr.2, în funcţie de derularea
programelor de împrumut extern, aprobate
potrivit legii.
______

3
asigurările pentru şomaj astfel încât
veniturile fondului pentru şomaj se vor
reduce de la 1.957,3 mil. lei la 978,6 mil.
lei, cheltuielile se vor reduce de la 1.838
mil. lei la 919 mil. lei, iar excedentul
prevăzut la art.7 alin.(2) din Legea
bugetului asigurărilor sociale se va
reduce de la 119,1 mil.lei la 59,5 mil. lei.
Numărul şomerilor s-a redus în 2007 cu
circa 100.000 persoane, tendinţă care se
va manifesta şi în 2008. Economia duce
lipsă de forţă de muncă.

CAPITOLUL V
Art.10 – (1) Guvernul poate aproba prin hotărâre Parlamentul nu poate da un CEC în alb
modificări în structura şi între ordonatorii unui Guvern care mai are 1 an de
principali de credite, cu încadrarea în nivelul total guvernare si 20% susţinere parlamentară.
al cheltuielilor din credite externe prevăzute în
anexa nr.2, în funcţie de derularea programelor de
împrumut extern, aprobate potrivit legii.
(2) Volumul maxim al împrumuturilor externe
rambursabile care vor fi contractate în cursul
anului 2008 va fi de 3,313 milioane lei
Amendament propus de domnul senator Valentin
Dinescu - Grupul P.R.M.
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Propunem suplimentarea sumei alocate judeţului
Anexa nr.4
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată Neamţ, nr.crt.29 cu 3.100 mii lei de la 370.037
pentru finanţarea cheltuielilor la nivelul mii lei la 373.137 mii lei, din care, pentru
judeţelor în anul 2008
susţinerea sistemului de protecţie a copilului şi a
persoanelor cu handicap.
5

Fondurile alocate judeţului Neamţ sunt
insuficiente, iar suplimentarea propusă ar
echilibra bugetul necesar pentru anul
2008.

0

1

2

3

Amendament propus de:
Deputat Ioan Munteanu - PSD
Deputat Iulian Iancu - PSD
Senator Ioan Chelaru - PSD
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Propunem majorarea sumei alocate judeţului
Anexa nr.5
Sume defalcate la nivelul comunelor, oraşelor, Neamţ, nr.crt.29 de la 370.037 mii lei la 388.437
municipiilor şi al Municipiului Bucureşti pe mii lei.
anul 2008
Amendament propus de:
Deputat Ioan Munteanu - PSD
Deputat Iulian Iancu - PSD
Senator Ioan Chelaru - PSD

1.
Lucrări
reparaţii:
Sediul
Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Petrodava”
Necesar: 1.000 mii lei
2. Construirea a două Case de Cultură în
com. Războieni şi com.Dulceşti
Necesar: 2.000 mii lei
3. Achiziţionarea în leasing a unui număr
de 14 troleibuze pentru SC Troleibuzul
SA, societate în care Consiliul Judeţean
Neamţ deţine capital majoritar
Necesar: 2.400 mii lei
4. Lucrări de punere în valoare a
mânăstiri - monumente istorice existente
în judeţ
Necesar: 10.000 mii lei
5. Dezvoltarea sporturilor de iarnă în
zonele turistice ale judeţului
Necesar: 3.000 mii lei
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Propunem modificarea sumei alocate judeţului
Anexa nr.6
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată Neamţ nr.crt.29 de la 10.351 mii lei la 15.351 mii
pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul lei.
2008
Amendament propus de:
Deputat Ioan Munteanu - PSD
Deputat Iulian Iancu - PSD
Senator Ioan Chelaru - PSD

Suplimentarea cu suma de 5.000 mii lei
pentru drumurile judeţene şi comunale:
- DC Totoieşti, com.Tupilaţi
- DC Borşeni, com.Războieni
- DC Roşiori, com.Dulceşti
Necesar: 5.000 mii lei
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2
3
Propunem suplimentarea sumei alocate judeţului Pentru echilibrarea bugetelor locale în
Anexa nr.7
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată Neamţ nr.crt.29 de la 70.002 mii lei la 79.002 mii vederea desfăşurării în condiţii optime a
pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul lei.
activităţii din domeniul administraţiei
2008
publice locale
Amendament propus de:
Necesar: 9.000 mii lei
Deputat Ioan Munteanu - PSD
Deputat Iulian Iancu - PSD
Senator Ioan Chelaru - PSD
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Anexa nr.8
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul
2008

Propunem suplimentarea sumei alocate pentru Pentru echilibrarea bugetelor locale în
salariile cadrelor didactice de la 183.829 mii lei la vederea desfăşurării în condiţii optime a
activităţii din domeniul educaţiei
220.329 mii lei.
Necesar:36.500 mii lei
Amendament propus de:
Deputat Ioan Munteanu - PSD
Deputat Iulian Iancu - PSD
Senator Ioan Chelaru – PSD
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Anexa nr. 7 la proiect (pag.260)

Anexa nr. 7 la proiect (pag.260)

SUME
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2008.

SUME
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2008.

7. Botoşani

67.862 mii lei

7. Botoşani

102.862 mii lei

Amendament propus de:
Senator Mihai Ţâbuleac - PLD
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Se suplimentează cu 35 mil. lei pentru
acoperirea unor datorii istorice ale SC
APA GRUP SA care aparţine
Consiliului Judeţean Botoşani.
Sursă:
Această sumă va fi acoperită la bugetul
de stat din încasări suplimentare
prevenite din veniturile care se vor
realiza prin aplicarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 101/2007.(
mărirea valorii redevenţei la resursele
minerale)

AMENDAMENTE ADMISE
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2008
Anexa 3/13 – Secretariatul General al Guvernului
Nr.
Articolul din
Text amendament propus (autor, apartenenţă
crt lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titl
politică)
ul/articol/alineat
1
Anexa 3/13,
Program 2007: 6.625 (Col. V)
(vz. pag 20
Propuneri 2008: 14.000 (Col. VI)
Consiliul Naţional de Soluţionarea
Contestaţiilor
Amendament propus de:
Deputat Mircea Ciopraga - PNL
2

Anexa 3/13/01,
Pag. 1
(vz. pag. 25)
Cap 5000
Cap 5100
Cap 5100 Grupa 10
Cap 5100 Grupa 20
Cap 5100 Grupa 70
Cap 5100 Grupa 71

Total general 8.570+431.213=439.783
Autorităţi publice şi acţiuni externe
8.570+299.058=307.628
Titlul I Chelt. de personal 7.239+145.532=152.771
Titlul II Bunuri şi servicii 884+98.419=99.303
Chelt. de capital 447+9.980=10.427
Titlul X Active nefinanciare 447+9.980=10.427

Motivaţia amendamentului/sursa
de finanţare
Suma de 6.625 a fost prevăzută
în bugetul pe 2007 şi utilizată
deja.
Sursa de finanţare: diminuarea
Bugetului AVAS cu suma de
8570 mii lei
Sursa de finanţare: diminuarea
Bugetului AVAS cu suma de
8570 mii lei

Amendament propus de:
Deputat Mircea Ciopraga – PNL
3

Anexa 3113/02,
Pag. 3-5
(vz. pag. 33)
Cap 5101
Cap 5101 Grupa 01
Cap 5101 Grupa 10
Cap 5101 Grupa 20
Cap 5101 Grupa 70

Autorităţi publice 264.553+8.570=273.123
Chelt. curente: 254.621+8.123=262.744
Titlul I Chelt. de personal 133.530+7.239=140.769
Titlul II Bunuri şi servicii 75.964+884=76.848
Chelt. de capital 9.932+447=10.379
Amendament propus de:
Deputat Mircea Ciopraga – PNL
8

Sursa de finanţare: diminuarea
Bugetului AVAS cu suma
corespunzătoare

0
4

1
Anexa 3/13/03,
Pag. 2
(vz. pag. 41)
2. Funcţii publice de execuţie
- Consilier superior treapta I

2
Modificarea nr. de posturi în 2008 în faţă de 2007:
+13
(col. 3)
Nr. maxim de posturi în 2008: 69 (col. 4)
Fond aferent salariilor de bază în 2008: 2.077 (col.
5)
Amendament propus de:
Deputat Mircea Ciopraga - PNL

5

Anexa 3/13/03,
Pag. 7
(vz. pag. 46)
3. Funcţii de execuţie
Consilier pt. soluţionarea contestaţiilor

Salariu mediu de bază în dec 2007: 6.179 lei (col.2)
Modificarea nr. de posturi în 2008: +12 (col. 3)
Nr. maxim de posturi în 2008: 33 (col. 4)
Fond aferent salariilor de bază în 2008: 2.447 mii lei
(col. 5)

3
Cf. HG 1180/4.10.2007, nr. de
posturi şi salarizarea au fost
modificate cu 14 posturi de
consilier (în plus) ceea ce
înseamnă o suplimentare a
fondului de salarii al SGG cu 421
mii lei (421+1.657=2.077 mii lei)
Sursa de finanţare: diminuarea
Bugetului AVAS cu suma
corespunzătoare
Cf. HG 1180/4.10.2007
Sursa de finanţare: diminuarea
Bugetului AVAS cu suma
corespunzătoare

Amendament propus de:
Deputat Mircea Ciopraga – PNL
6

Anexa 3/13/20
Pag. 52
(vz. pag. 272-273)

Finanţare: 14.000 mii lei
Chelt. de personal: 10.550 mii lei
Bunuri şi sevicii: 2.550 mii lei
Active nefinanciare: 900 mii lei
Amendament propus de:
Deputat Mircea Ciopraga – PNL
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Corelare cu Programul de la pag.
14-15 al CNSC
Sursa de finanţare: diminuarea
Bugetului AVAS cu suma
corespunzătoare

