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   CAMERA DEPUTAŢILOR          SENAT 
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 Către 

COMISIA PENTRU BUGET, FINANŢE ŞI BĂNCI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

SENAT 
 
      

 Prin adresele nr.435/2001 şi nr.L313/2001 Comisia pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor, respectiv Comisia 

pentru învăţământ şi ştiinţă a Senatului, au fost sesizate de către cele două 

Birouri Permanente pentru a dezbate şi aviza proiectul Legii de aprobare a 

Ordonanţei Guvernului nr.27/2001 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 

anul 2001. 

Cele două Comisii reunite în şedinţa comună din data de 12 septembrie 

2001 au hotărât sa-l avizeze favorabil, cu amendamentele prezentate în 

anexă.  

 

 

                 PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE, 

Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU    Acad.Păun Ion OTIMAN 
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       ANEXA 
cuprinzând amendamentele adoptate 

la proiectul de  Lege pentru  aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2001 
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 2001 

  
 

Nr. 
Crt. 

Nr. 
Art. 

Textul amendamentului 

1 8 
alin.2 

Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli, se 
majorează cu suma de 401,0 miliarde lei pentru învăţământ, 
217,3 miliarde lei pentru sănătate, 332,5 miliarde lei  pentru 
cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de 
tineret şi 607,6 miliarde lei pentru asistenţă socială, alocaţii, 
pensii, ajutoare şi indemnizaţii.  
 
Surse: - Capitolul autorităţi publice (51.01) - 200 miliarde lei 
pentru învăţământ; 
            -  Capitolul ordine publică (55.01) - 17 miliarde lei 
pentru sport. 

2 8 
alin.4 

Text nou: 
Majorarea de 17 miliarde lei a cheltuielilor privind activitatea 
sportivă, este destinată pentru procurarea aparaturii de înaltă 
rezoluţie necesară controlului antidoping şi autorizării 
laboratorului antidoping. 

3 8 
alin.5 

Text nou: 
Numărul maxim de posturi finanţat în anul 2001 din bugetul 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării prevăzut în anexa 3/27, se 
suplimentează cu 103 posturi, la capitolul ,,Învăţământ,,. 

4 11 
alin.2 

Cheltuielile pentru alte acţiuni, pe capitole de cheltuieli, se 
majorează cu suma de 223 miliarde lei pentru cercetarea 
ştiinţifică şi cu suma de 88,4 miliarde lei pentru alte acţiuni. 
 
Surse: Capitolul ,,Industrie,, (66.01) - 205 miliarde lei pentru 
cercetarea ştiinţifică, din care 5 miliarde pentru Academia 
Română. 

5 11 
alin.3 

Text nou: 
Cheltuielile pentru cercetarea ştiinţifică ale Academiei 
Române se majorează cu 5 miliarde lei. 

   
 
 Anexele pe ordonatorii de credite se modifică corespunzător. 
  


