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Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar asupra proiectului Legii bugetului de stat 
pe anul 1998 cu care comisiile de specilalitate ale celor două Camere a fost sesizate în fond cu 
adresa Biroului Permanent nr.509 din 20 mai 1998 . 
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 Prezentul raport completează 
raportul înaintat cu nr. 
XVIII/2/265/6 mai  1998 
 

SENAT 
Comisia pentru buget, finanţe 

şi bănci 
Bucureşti 21 mai 1998 
Nr. 

 CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru buget, finanţe 

şi bănci 
  Bucureşti 21 mai 1998 
  Nr. 265 

 
 
 
 

RAPORT  COMUN  SUPLIMENTAR 
 

 
 

Cu adresele nr. L27 din 23 martie 1998 şi respectiv 83 din 23martie 1998, Birorile 
Permanente ale celor două Camere a sesizat pentru examinare şi avizare în fond Comisiile 
pentru buget, finanţe şi bănci cu  proiectul Legii bugetului de stat pe anul 1998. 

Ulterior, cu adresa  din 509 B.P. din 20 mai1998, Biroul Permanent al Camerei  
Deputaţilor  a înaintat spre dezbatere amendamentul în vederea întocmirii unui raport 
suplimentar care să reflecte punctul de vedere al celor două comisii. 

In urma examinării, în şedinţa din data de 21 mai 1998, s-a hotărât întocmirea unui 
raport suplimentar cu următoarele amendamente şi supunerea lor spre dezbatere şi adoptare 
Plenului Parlamentului: 

 
Nr. 
crt. Articol iniţial Amendamentul admis Motivare 

1. Art. 6 alin. (3) 
“(3) Cheltuielile pentru 
Camera Deputaţilor sunt în 
sumă de 272,3 mild lei.” 

Se propune diminuarea poziţiei 
“Total cheltuieli” cu 10,2 
miliarde lei la “cheltuieli de 
capital.” 
Se modifică în mod 
corespunzător Anexa 3/03 

Pentru asigurarea 
finanţării 
corespunzătoare a 
cultelor religioase, 
monumentelor şi 
centrelor de cultură 
româneşti de peste 
hotare. 
 
 

    

asupra proiectului  Legii bugetului de stat pe anul 1998 
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Nr. 
crt. Articol iniţial Amendamentul admis Motivare 

2. Art. 8 alin. (6) 
 

Comisiile propun modificarea 
textului astfel: 
“(6) Veniturile extrabugetare 
realizate de Camerei  
Deputaţilor vor fi reţinute 
integral de către aceasta, pentru 
acoperirea unor cheltuieli 
curente şi de capital aferente 
acţiunilor şi activităţilor 
extrabugetare. Administrarea, 
contabilizarea şi raportarea 
veniturilor şi cheltuielilor 
respective se vor realiza în 
regim extrabugetar, iar 
disponibilităţile de la finele 
anului se vor reporta în anul 
următor, pentru a fi cheltuite cu 
aceleaşi destinaţii. Achiziţiile 
de bunuri destinate desfacerii 
în unităţile de alimentaţie ale 
Camerei  Deputaţilor, 
realizate din fondurile 
extrabugetare, nu sunt 
supuse regimului achiziţiilor 
publice de bunuri şi servicii. 
Biroul permanent al Camerei  
Deputaţilor poate aproba 
utilizarea încasărilor în lei sau 
în valută şi pentru alte 
destinaţii, în condiţiile legii.” 
 
 

 

3. Art. 11 alin. (1) Comisiile propun majorarea cu 
aceeaşi sumă de 10,2 miliarde 
lei a următoarelor cheltuieli, 
urmând a se modifica în mod 
corespunzător şi anexele,: 
- 3,0 miliarde lei cheltuieli 
pentru culte; 
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crt. Articol iniţial Amendamentul admis Motivare 

  - 7,2 miliarde lei pentru 
acţiunile de cultură, din care: 
1,5 miliarde lei pentru 
restaurarea şi protejarea 
monumentelor şi 5,7 miliarde 
lei pentru programele culturale 
ale centrelor culturale 
româneşti de peste hotare. 
 
 

 

4. Art. 11 alin. (3) Comisiile propun modificarea 
sumei de 208,0 miliarde lei cu 
suma de 1,5 miliarde lei, 
totalul devenind 209,5 miliarde 
lei ca urmare a majorărilor 
operate la art. 11 alin. (1) 
 
 

 

 
 

Prezentul proiect de Lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Varujan Vosganian 

PREŞEDINTE, 
 

Traian Decebal Remeş 
 

 
 
 
 
 
Experţi parlamentari: 
Bărdiţă Mariana 
Onete Alexandru 

 


