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  Domnul preşedinte Ion Cîrstoiu conduce lucrările şedinţei la care 
participă 24 de deputaţi, lipsind motivat 3 deputaţi. 
  La şedinţă au participat ca invitaţi reprezentanţi ai Ministerului 
Finanţelor domnul Cojoc Marin, Director general adjunct în Direcţia generală a 
bugetului de stat, d-na Soviani Georgeta, Şef serviciu din aceeaşi direcţie şi 
doamna Ioniţă Ştefania, Directoarea Direcţiei Venituri. A participat de 
asemenea din partea Departamentului pentru Administraţia Publică Locală 
domnul Iancu Ion, Director adjunct. 
  Şedinţa a avut următoarea ordine de zi: 
  Sesizări în fond  
  1. Proiectul de Lege privind finanţele publice locale. 
  Avize 
  2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.73/1997 privind asigurarea şi creditarea stocurilor de aprovizionare pentru 
perioada de toamnă-iarnă, destinate localităţilor izolate din Delta Dunării. 
  Dl.Ion Cîrstoiu supune spre dezbatere proiectul de Lege de la 
punctul 2 al ordinii de zi. 
  S-a adoptat cu 8 voturi pentru şi 4 abţineri. 
  Dl.R.L.Bara explicând abţinerea sa, declară: grupul nostru a 
hotărât să nu mai fie de acord cu aprobarea ordonanţelor de urgenţă. 
  Dl.Ion Cîrstoiu.Trecem la analiza proiectului de Lege privind 
finanţele publice locale. Se începe discutarea capitolului II al proiectului de 
lege. Invită reprezentanţii Ministerului Finanţelor să facă o prezentare a 
materialului. 
  Dl.Cojoc. Prezintă modalitatea de stabilire a bugetului judeţelor şi 
a bugetului naţional. 
  Dl. Croitoru ridică problema modului de constituire a bugetelor 
judeţene. 
  Dl. Cîrstoiu. Anexa 3 cu definitivarea veniturilor este foarte 
importantă. Nu cifrele contează, care sunt orientative, ci principiile de 
defalcare. Trebuie să corespundă numărul de funcţionari, care la unele judeţe a 
crescut fără ca să crească atribuţiile judeţelor. 



  Dl. Iancu (de la Departamentul pentru Admionistraţie Publică 
Locală) Creşterile de personal sunt justificate. 
  Dl. Cîrstoiu. Fenomenul trebuie controlat. 
  Dl.expert Fleşariu. Nu au existat limite stabilite prin legi privind 
personalul propriu al judeţului. S-a spus “se aprobă în limitele legale”, urmând 
să se definească limitele inferioare şi superioare. 
  Dl Cîrstoiu. Autonomia locală trebuie încurajată, dar controlată şi 
fundamentată. 
  Dl.S.Dumitrescu. S-au primit observaţii de la judeţe? 
  Dl.Fleşariu. Am primit observaţiile de la judeţe, la art.8. 
  Dl. Cîrstoiu. Să fie multiplicate şi distribuite membrilor comisiei. 
  In continuare se supune la vot titlul Capitolului II, care se votează 
favorabil în unanimitate. 
  Dl. Iancu. Să împărţim în două Capitolul II: să fie “Venituri” şi 
“Cheltuieli”. Proiectul l-a făcut Ministerul Finanţelor. 
  D-na Soviani. Nu considerăm necesară divizarea capitolului. 
  Dl. Bara. Nu “mediatizăm” între două departamente ale 
Guvernului. 
  Dl. Cîrstoiu. Pe baza propunerii reprezentanţilor Guvernului titlul 
Capitolului II rămâne aşa cum este. 
  Dl. Croitoru cere lămuriri privind “cotele adiţionale”. 
  Dl. Cîrstoiu cere detalierea sintagmei “alte impozite directe” din 
Anexa 1. 
  Dl.Iancu. Legea 27 le enumeră. Nu le putem trece în Anexă, 
deoarece ele se modifică după nevoi. 
  Dl. Cîrstoiu. Să le precizăm în anexă, care este vagă. 
  D-na Soviani. Legea 27 rămâne în vigoare. 
  Dl. Cojoc. Defineşte ce sunt taxele speciale. Judeţele sau 
autorităţile locale le stabilesc. 
  Art.8 alin.1 se votează favorabil cu 1 abţinere. 
  Dl.Cîrstoiu. La alin.2 “să se adauge consiliile sectoarelor 
municipiului Bucureşti”. 
  Dl. Protopopescu. In localităţi trebuie să existe un sistem unitar 
de impozitare. 
  Alin.2 se votează în unanimitate cu 1 abţinere. 
  Dl.Cîrstoiu. Să se majoreze cota la 45% pentru consiliul judeţean, 
35% să rămână la consiliile locale, iar 10% la consiliile judeţene. 
  Dl.Munteanu. Pe baza unei propuneri a Federaţiei municipiilor, să 
treacă la bugetele locale 45%, iar la cel central 55%. 
  Dl.Mânea. Organele de colectare a impozitelor ar trebui să fie 
subordonate consiliilor locale şi nu Ministerului Finanţelor. 
  Dl.Cojoc. Intr-o ordonanţă se preve acest lucru. 
  Dl.Cîrstoiu. Să rămână 35% pentru localităţi, dar să se aduge încă 
10% pentru bugetul judeţului. Art.8 alin.3 este articolul cheie. Ar putea fi o 
variantă de 50%, în loc de 45%. 



  Dl. Munteanu. Să lăsăm diferenţa pentru Bucureşti de 5%. 
  Dl. Ignat. Să avem 30 -35% pentru judeţele care se pot 
autofinanţa. Cele care nu pot - să capete 100%. 
  Dl.Cîrstoiu. Să fie 50% pentru toată lumea. 
  Dl.Mânea exemplifică prezentând situaţia cu formarea bugetului 
pentru judeţul Vrancea. Să lăsăm acest articol în suspensie până săptămâna 
viitoare. 
  Dl.Cîrstoiu. Organele locale sunt interesate să repartizeze bugetul 
corect, pentru că sunt organe alese. Propune: 50% la bugetul de stat, 10% la cel 
judeţean şi 40% la bugetele locale. Pentru Bucureşti 50%. 
  Art.8 alin.3 se votează cu 10 voturi pentru şi 4 abţineri. 
  Impozitul se plăteşte acolo unde îşi desfăşoară activitatea 
întreprinderea respectivă. 
  Dl. Munteanu. Intreprinderea varsă sumele direct la bugetul 
localităţii unde îşi desfăşoară activitatea. 
  Dl.Cîrstoiu. Ce face bugetul cu cei 10%? 
  Procentele pot fi modificate prin lege la art.8 alin.3. Aşa rămâne 
ca în lege. Se votează pentru, cu 2 abţineri. 
  Cei 10% , bugetele judeţene le folosesc pentru echilibrarea 
bugetelor locale şi pentru bugetul propriu. Dar nu vom preciza aici acest lucru.  
  La alin.4 să scoatem “începând cu anul 1999”. Se votează pentru, 
cu 4 abţineri. 
  Alin.5 se votează cu 1 abţinere. 
  Art.8 în totalitate, se votează cu 3 abţineri. 
  Art.9 alin.1 se votează favorabil în unanimitate. 
  Alin.2 se votează în unanimitate. 
  Alin.3 se votează în unanimitate. 
  Alin.4 se votează în unanimitate. 
  Alin.5 se votează în unanimitate. 
  Art.9 în întregime, se votează cu 1 abţinere, 
  Dl. Cîrstoiu. La art.10 alin.1 să introducem: “pentru echilibrarea 
bugetului”. Se votează textul aşa cum este, cu 4 abţineri. 
  Alin.2 Dl.Mânea. să introducem şi “echilibrarea bugetelor”. Se 
votează în unanimitate pentru. Dl.Mânea explică modul de repartizare în detaliu 
a cotelor din buget. 
  Dl.Munteanu cere ca arbritajul defalcării să-l facă consiliul 
judeţean. 
  Alin.3 se votează în unanimitate cu modificarea susmenţiontă. 
  Alin.4 se elimină în unanimitate. 
  Alin.5 se votează în unanimitate. 
  Alin.6 se votează în unanimitate. 
  Alin.7 se votează în unanimitate. 
  Art.10 în întregime, se votează în unanimitate. 



  Este prezentă şi doamna directoare Ioniţă Ştefania, directoare la 
Direcţia Venituri din Ministerul Finanţelor. Prezintă modul de defalcare a 
bugetului pe bugetele locale. 
  Referitor la art.8 alin.3, în statele federale se practică acest sistem, 
dar noi nu avem azi posibilitatea să aplicăm sistemul de urmărire. Să fie lăsat 
Ministerul Finanţelor să-şi organizeze sistemul. 
  Dl. Munteanu. Filozofia noastră este legată de necesitatea de 
descentralizare şi a sistemului financiar. 
  Dl. Croitoru. Deci sunteţi de acord cu propunerea noastră, de a 
transmite aceste cote la cele trei niveluri - de stat, local şi judeţ. 
  D-na Ioniţă. Trebuie să lăsăm o perioadă de timp pentru 
pregătirea organizării acestui sistem. 
  Dl. Mânea. Trebuie să facem o lege care să poată fi aplicată. Este 
prea importantă această lege ca să nu o analizăm atent. 
  Dl.Cîrstoiu precizează modul de transmitere a cotelor menţionate 
la art.8 alin.3. Ne menţinem punctul de vedere. 
  D-na Ioniţă. Să punem alin.3 ca dispoziţie tranzitorie. 
  Dezbaterile urmează să fie continuate în şedinţa următoare. 
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