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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului Legii bugetului de
stat pe anul 2002, cu care comisiile de specialitate au fost sesizate în fond cu adresa
Biroului Permanent nr. 563 din 15 octombrie 2001.

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Viorel Ştefan

Prof. dr. Florin Georgescu

Parlamentul României
SENAT

CAMERA
DEPUTAŢILOR
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Bucureşti,
Nr. 645/6.11.2001
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Bucureşti,
Nr. 22/745/6.11.2001

RAPORT COMUN
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2002

În urma examinării proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2002, a
amendamentelor depuse de Comisiile permanente ale celor două Camere ale
Parlamentului şi a celor depuse de parlamentari, Comisiile pentru buget, finanţe şi
bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, care au fost avizate în fond, propun ca
proiectul de Lege să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu amendamentele
prezentate în anexele 1 şi 2 la prezentul raport.
Prezentul proiect de Lege face parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Viorel Ştefan

Prof. dr. Florin Georgescu
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Anexa nr.1
AMENDAMENTE ADMISE

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2002
Nr.
crt.
1.

2.

Text iniţial

Amendamente propuse/Autori

Motivaţia admiterii

Art.1. - Obiectul prezentei legi îl constituie
stabilirea volumului veniturilor şi a structurii
acestora pe surse şi al cheltuielilor, pe destinaţii,
pentru bugetul de stat şi bugetele fondurilor
speciale, a sumelor alocate din credite externe,
venituri extrabugetare şi fonduri externe
nerambursabile, pentru anul 2002, precum şi
responsabilităţile instituţiilor publice implicate
în procesul de execuţie bugetară.

Se
propune
admiterea
Se propune modificarea art.1, astfel:
amendamentului
pentru
o
mai
bună
«Art.1. - Obiectul prezentei legi îl constituie
stabilirea volumului veniturilor şi a structurii redactare a textului.
acestora pe surse, al alocării cheltuielilor, pe
destinaţii, pentru bugetul de stat şi bugetele
fondurilor speciale, a sumelor provenite din
credite externe, venituri extrabugetare şi fonduri
externe nerambursabile, pentru anul 2002,
precum şi responsabilităţile instituţiilor publice
implicate în procesul de execuţie bugetară.»
Autori: Comisiile de buget, finanţe, bănci ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor şi domnul
deputat Florin Georgescu.
Art.3. - (3) Bugetul de stat pe anul 2002 se stabileşte
Se diminuează veniturile şi
Se propune modificarea art.3 alin.(3), astfel:

la venituri în sumă de 178.860,4 miliarde lei, iar la
«Art.3. - (3) Bugetul de stat pe anul 2002 se stabileşte
cheltuieli, în sumă de 238.270,5 miliarde lei, cu un la venituri în sumă de 178.422,0 miliarde lei, iar la
deficit de 59.410,1 miliarde lei.
cheltuieli, în sumă de 237.832,1 miliarde lei, cu un
deficit de 59.410,1 miliarde lei.»

cheltuielile bugetului de stat cu suma
de 438,4 miliarde lei ca urmare a
admiterii amendamentului de majorare
a cotelor defalcate din impozitul pe
Autori: Comisiile de buget, finanţe, bănci ale venit pentru bugetele locale de la
61,5% la 62,5%.

Senatului şi Camerei Deputaţilor.
3.

Art.3. - (7) Bugetele fondurilor speciale sunt
prevăzute în anexele nr.12-15.

Se propune completarea art.3 alin.(7), astfel:

Se
propune
admiterea
amendamentului
pentru
o
mai
bună
«Art.3. - (7) Bugetele fondurilor speciale sunt
prevăzute în anexele nr.12-15, veniturile şi cheltuielile claritate a textului.
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Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse/Autori

Motivaţia admiterii

acestora nefiind cuprinse în veniturile şi cheltuielile
bugetului de stat menţionate la alin.(3).»

Autori: Comisiile de buget, finanţe, bănci ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor.
4.

Art.8. – Veniturile bugetului de stat pe anul 2002 sunt
în sumă de 178.860,4 miliarde lei şi se prezintă astfel:

Ca urmare a amendamentului de la
nr.crt.2.
«Art.8. – Veniturile bugetului de stat pe anul 2002
-miliarde lei- sunt în sumă de 178.422,0 miliarde lei şi se prezintă
astfel:»

VENITURI – TOTAL
din care:
Venituri curente
din acestea:
a) venituri fiscale:
-impozite directe
din care:
-impozitul pe profit
-impozitul pe venit
-cote şi sume defalcate din impozitul
pe venit pentru bugetele locale
(se scad)
-impozite indirecte
din care:
-taxa pe valoarea adăugată
-taxa pe valoarea adăugată încasată
-sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru bugetele locale
(se scad)
-accize
-taxe vamale
b) venituri nefiscale:
Venituri din capital
Donaţii şi sponsorizări

Se propune modificarea art.8, astfel:

178.860,4 VENITURI – TOTAL
din care:
178.060,7
Venituri curente
din acestea:
168.446,5
a) venituri fiscale:
46.123,4
-impozite directe
din care:
32.905,0
-impozitul pe profit
43.863,0
-impozitul pe venit
-cote şi sume defalcate din impozitul
pe venit pentru bugetele locale
-38.404,9
(se scad)
122.323,1
-impozite indirecte
din care:
62.163,3
-taxa pe valoarea adăugată
93.382,0
-taxa pe valoarea adăugată încasată
-sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru bugetele locale
-31.218,7
(se scad)
38.252,0
-accize
9.506,0
-taxe vamale
9.614,2
b) venituri nefiscale:
170,0
Venituri din capital
2,0
Donaţii şi sponsorizări
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-miliarde lei178.422,0
177.622,3
168.008,1
45.685,0
32.905,0
43.863,0
-38.843,3
122.323,1
62.163,3
93.382,0
-31.218,7
38.252,0
9.506,0
9.614,2
170,0
2,0
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Nr.
crt.

Text iniţial

Încasări din rambursarea împrumuturilor
acordate

5.

Amendamente propuse/Autori

627,7

Încasări din rambursarea împrumuturilor
acordate

Motivaţia admiterii

627,7

Autori: Comisiile de buget, finanţe, bănci ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor.
Art.11. - În structură economică cheltuielile bugetului
Ca urmare a amendamentului de la
Se propune modificarea art.11, astfel:
de stat pe anul 2002 în sumă de 238.270,5 miliarde lei se
nr.crt.2.
şi de la anexe.
«Art.11. - În structură economică cheltuielile
prezintă astfel:
bugetului de stat pe anul 2002 în sumă de
-miliarde lei237.832,1 miliarde lei se prezintă astfel:»
CHELTUIELI – TOTAL
din care:
1. Cheltuieli curente
din acestea:
a) cheltuieli de personal
b) cheltuieli materiale şi servicii
c) subvenţii
d) prime acordate producătorilor agricoli
e) transferuri
f) dobânzi aferente datoriei publice şi alte
cheltuieli
g) rezerve
2. Cheltuieli de capital
3. Împrumuturi acordate
4. Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi
comisioane la credite
din acestea:
a) rambursări de credite externe
b) plăţi de dobânzi şi comisioane la credite
externe

238.270,5 CHELTUIELI – TOTAL
din care:
199.139,6 1. Cheltuieli curente
din acestea:
35.472,8
a) cheltuieli de personal
24.276,0
b) cheltuieli materiale şi servicii
10.828,6
c) subvenţii
701,0
d) prime acordate producătorilor agricoli
64.311,2
e) transferuri
f) dobânzi aferente datoriei publice şi alte
61.712,2
cheltuieli
1.837,8
g) rezerve
14.290,1 2. Cheltuieli de capital
102,7 3. Împrumuturi acordate
4. Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi
24.738,1
comisioane la credite
din acestea:
17.870,2
a) rambursări de credite externe
b) plăţi de dobânzi şi comisioane la credite
6.867,9
externe

-miliarde lei237.832,1
198.691,2
35.472,8
24.476,0
10.828,6
701,0
64.111,2
61.473,8
1.627,8
14.300,1
102,7
24.738,1
17.870,2
6.867,9

Autori: Comisiile de buget, finanţe, bănci ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor.
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Nr.
crt.
6.

7.

Text iniţial

Art.12. - (5) Plata premiului anual aferent anului
2002 pentru personalul din instituţiile publice finanţate
integral sau din venituri extrabugetare şi alocaţii din
bugetul de stat şi bugetele locale se efectuează din
prevederile bugetare pe anul 2003, începând cu luna
ianuarie 2003.

Art.16. – alin.(6) nou

Amendamente propuse/Autori

Se propune modificarea art.12 alin.(5), astfel:

Motivaţia admiterii

Pentru acurateţea textului.

«Art.12. - (5) Plata premiului anual aferent anului
2002 pentru personalul din instituţiile publice finanţate
integral din bugetul de stat şi din bugetele locale sau din
venituri extrabugetare şi alocaţii din bugetul de stat şi
bugetele locale se efectuează din prevederile bugetare pe
anul 2003, începând cu luna ianuarie 2003.
Autori: Comisiile de buget, finanţe, bănci ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor.

Se propune, la art.16, introducerea unui
alineat nou, alin.(6), cu următorul cuprins:
«Art.16. – alin.(6) Obligaţiile datorate
bugetului de stat, cu excepţia impozitului pe
venitul din salarii, scadente până la data de 31
decembrie 2001 şi neachitate de către Societatea
Naţională a Petrolului “Petrom” – S.A. se sting
prin compensare cu contravaloarea carburanţilor
şi lubrifianţilor livraţi de societatea respectivă
Ministerului de Interne, precum şi unităţilor
subordonate acestui minister până la data de 15
decembrie 2002, în limita sumei de până la
200,0 miliarde lei. Ministerul Finanţelor Publice
este
autorizat
să
elaboreze
precizări
metodologice pentru aplicarea prevederilor
acestui alineat, în termen de 30 de zile de la data
publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.»
Autori: Comisiile de buget, finanţe, bănci ale
6

Se
propune
admiterea
amendamentului,
în
vederea
completării necesarului de carburanţi
şi lubrifianţi la acest minister şi la
unităţile din subordinea sa.
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Nr.
crt.
8.

9.

Text iniţial

Art.17. - (1) Cheltuielile social-culturale, care se
finanţează de la bugetul de stat pe anul 2002, se stabilesc
în sumă de 53.140,5 miliarde lei, din care: 3.801,0
miliarde lei cheltuieli de personal, 5.446,5 miliarde lei
cheltuieli materiale şi servicii, 2.071,3 miliarde lei
alocaţii de la buget pentru instituţii publice, 33.835,6
miliarde lei transferuri, 2.997,5 miliarde lei cheltuieli de
capital şi 4.988,6 miliarde lei rambursări de credite şi
plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora.
(2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de
cheltuieli sunt în sumă de 12.460,7 miliarde lei pentru
învăţământ, 9.811,9 miliarde lei pentru sănătate, 3.789,4
miliarde lei pentru cultură, religie şi acţiuni privind
activitatea sportivă şi de tineret şi 27.078,5 miliarde lei
pentru asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi
indemnizaţii.

Art.17. – alin.(81) - nou

Amendamente propuse/Autori

Motivaţia admiterii

Senatului şi Camerei Deputaţilor.
Ca urmare a amendamentelor de la
Se propune modificarea art.17 alin.(1) şi (2),
anexe.
astfel:
«Art.17. - (1) Cheltuielile social-culturale, care se
finanţează de la bugetul de stat pe anul 2002, se stabilesc
în sumă de 53.346,5 miliarde lei, din care: 3.801,0
miliarde lei cheltuieli de personal, 5.646,5 miliarde lei
cheltuieli materiale şi servicii, 2.071,3 miliarde lei
alocaţii de la buget pentru instituţii publice, 33.835,6
miliarde lei transferuri, 3.003,5 miliarde lei cheltuieli de
capital şi 4.988,6 miliarde lei rambursări de credite şi
plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de
cheltuieli sunt în sumă de 12.470,7 miliarde lei
pentru învăţământ, 9.807,9 miliarde lei pentru
sănătate, 3.789,4 miliarde lei pentru cultură,
religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de
tineret şi 27.278,5 miliarde lei pentru asistenţă
socială,
alocaţii,
pensii,
ajutoare
şi
indemnizaţii.»
Autori: Comisiile de buget, finanţe, bănci ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor.
Se
propune
admiterea
Se propune la art.17 introducerea unui alineat
1
amendamentului,
întrucât
facilităţile
nou, alin.(8 ), cu următorul cuprins:
«Art.17. – alin.(81) Din bugetul Ministerului
Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, de la
cap.60.01 “Asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi
indemnizaţii”, titlul “Cheltuieli materiale şi servicii” se
finanţează şi cheltuielile aferente facilităţilor acordate

7

respective sunt drepturi cu caracter
social care se încadrează la capitolul
bugetar “Asistenţa socială, alocaţii,
pensii, ajutoare şi indemnizaţii”.
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crt.

Text iniţial

10.

Art.19. - (1) Cheltuielile din bugetul de stat pentru
acţiuni economice se stabilesc în sumă de 44.880,7
miliarde lei, din care: 1.136,5 miliarde lei cheltuieli de
personal, 1.716,5 miliarde lei cheltuieli materiale şi
servicii, 6.192,4 miliarde lei subvenţii, 701,0 miliarde lei
prime, 21.907,0 miliarde lei transferuri, 5.508,2 miliarde
lei cheltuieli de capital şi 7.719,1 miliarde lei rambursări
de credite şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente
acestora.
(2) Cheltuielile pentru acţiuni economice, pe capitole
de cheltuieli, sunt în sumă de 7.484,5 miliarde lei pentru
industrie, 11.617,2 miliarde lei pentru agricultură şi
silvicultură, 18.669,1 miliarde lei pentru transporturi şi
comunicaţii şi 7.109,9 miliarde lei pentru alte acţiuni
economice.

11.

Art.19. - (3) Din bugetul Ministerului Lucrărilor
Publice, Transporturilor şi Locuinţei, de la cap.68.01

Amendamente propuse/Autori

Motivaţia admiterii

elevilor şi studenţilor pentru transportul pe calea ferată şi
metrou, pe baza foilor de drum sau abonamentelor
eliberate prin unităţile de învăţământ preuniversitar şi
universitar, potrivit metodologiei aprobate prin ordin
comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi ministrului
lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei».
În mod corespunzător se transferă şi suma de 200,0
miliarde lei de la capitolul bugetar “Transporturi şi
comunicaţii” la capitolul bugetar “Asistenţa socială,
alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii”.
Autori: Comisia pentru industrii şi servicii a Camerei
Deputaţilor.
Se propune modificarea art.19 alin.(1) şi (2), astfel:
Ca urmare a amendamentului de la
«Art.19. - (1) Cheltuielile din bugetul de stat pentru nr.crt.9 şi 38.
acţiuni economice se stabilesc în sumă de 44.684,7
miliarde lei, din care: 1.136,5 miliarde lei cheltuieli de
personal, 1.716,5 miliarde lei cheltuieli materiale şi
servicii, 6.192,4 miliarde lei subvenţii, 701,0 miliarde lei
prime, 21.707,0 miliarde lei transferuri, 5.512,2 miliarde
lei cheltuieli de capital şi 7.719,1 miliarde lei rambursări
de credite şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente
acestora.
(2) Cheltuielile pentru acţiuni economice, pe capitole
de cheltuieli, sunt în sumă de 7.484,5 miliarde lei pentru
industrie, 11.617,2 miliarde lei pentru agricultură şi
silvicultură, 18.469,1 miliarde lei pentru transporturi şi
comunicaţii şi 7.113,9 miliarde lei pentru alte acţiuni
economice.»
Autori: Comisia pentru industrii şi servicii a Camerei
Deputaţilor.
Se propune eliminarea art.19 alin.(3).
Se
propune
admiterea
amendamentului
ca
o
consecinţă
a
Autori: Comisiile de buget, finanţe, bănci ale
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Nr.
crt.

Text iniţial

“Transporturi şi comunicaţii”, titlul “Transferuri” se
finanţează şi cheltuielile aferente facilităţilor acordate
elevilor şi studenţilor pentru transportul pe calea ferată şi
metrou.
12.
Art.19. - (4) Gestionarea Fondului de ameliorare a
fondului funciar, constituit potrivit anexelor nr.1 şi 2 la
Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu
modificările ulterioare, se va face în condiţiile
prevederilor legale şi se va utiliza pe baza normelor
metodologice elaborate de Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor, cu avizul Ministerului
Administraţiei Publice.

13.

Amendamente propuse/Autori

Motivaţia admiterii

Senatului şi Camerei Deputaţilor şi Comisia admiterii amendamentului formulat la
pentru industrii şi servicii a Camerei nr.crt.9.
Deputaţilor.
Se propune modificarea art.19 alin.(4), astfel:
«Art.19. - (4) Gestionarea Fondului de ameliorare a
fondului funciar, constituit potrivit anexelor nr.1 şi 2 la
Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu
modificările ulterioare, se va face în condiţiile
prevederilor legale şi se va utiliza pe baza normelor
metodologice elaborate de Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor, împreună cu Ministerul
Administraţiei Publice.»

Se
propune
admiterea
amendamentului, întrucât normele
respective trebuie elaborate de către
cele două ministere împreună, având
în
vedere
faptul
că
potrivit
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.70/2001, activitatea de
cadastru, geodezie şi cartografie,
precum şi aplicarea prevederilor Legii
nr.18/1991 sunt în coordonarea
Ministerului Administraţiei Publice.

Autori: Comisiile de buget, finanţe, bănci ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor.
Art.19. - (5), lit.b) 400,0 miliarde lei pentru
Se
propune
Se propune modificarea art.19 alin.(5), lit.b),
amendamentului pentru
stimularea realizării de obiective complexe şi a astfel:

producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate
exportului în condiţiile prevederilor art.5 lit.a) din
Ordonanţa Guvernului nr.14/1995 privind unele măsuri
pentru stimularea realizării de obiective complexe şi a
producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate
exportului, aprobată prin Legea nr.70/1996, şi în
conformitate cu prevederile art.9 lit.a) şi c) şi ale art.10
lit.b) din Legea nr.96/2000, din care: 300,0 miliarde lei
pentru acordarea de bonificaţii de dobândă, 50,0 miliarde
lei fondul de garanţii de export şi 50,0 miliarde lei
fondul pentru asigurarea şi reasigurarea creditelor de
export pe termen scurt, mediu şi lung a garanţiilor de
export şi a investiţiilor române în străinătate;

«Art.19. - (5), lit.b) 400,0 miliarde lei pentru
stimularea realizării de obiective complexe şi a
producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate
exportului în condiţiile prevederilor art.5 lit.a) din
Ordonanţa Guvernului nr.14/1995 privind unele măsuri
pentru stimularea realizării de obiective complexe şi a
producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate
exportului, aprobată prin Legea nr.70/1995, şi în
conformitate cu prevederile art.9 lit.a) şi c) şi ale art.10
lit.b) din Legea nr.96/2000, din care: 300,0 miliarde lei
pentru acordarea de bonificaţii de dobândă, 50,0 miliarde
lei fondul de garanţii de export şi 50,0 miliarde lei
fondul pentru asigurarea şi reasigurarea creditelor de
export pe termen scurt, mediu şi lung a garanţiilor de
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admiterea
trimiterea
corectă la bază legală, respectiv Legea
nr.70/1995
pentru
Ordonanţa
Guvernului nr.14/1995 privind unele
măsuri pentru stimularea realizării de
obiective complexe şi a producţiei cu
ciclu lung de fabricaţie, destinate
exportului.
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Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse/Autori

Motivaţia admiterii

export şi a investiţiilor române în străinătate;»

14.

Autori: Comisiile de buget, finanţe, bănci ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor.
Art.19. - (6) În bugetul Ministerului pentru
Se propune completarea art.19 alin.(6), astfel:

Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie sunt
«Art.19. - (6) În bugetul Ministerului pentru
cuprinse şi sume pentru majorarea capitalului social al Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie sunt
Fondului naţional de garantare a creditelor pentru cuprinse şi sume pentru majorarea capitalului social al
întreprinderi mici şi mijlocii, potrivit legii.
Fondului naţional de garantare a creditelor pentru
întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi suma de 88,0
miliarde lei pentru finanţarea programelor de dezvoltare
şi a măsurilor de sprijinire a înfiinţării de noi
întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor
mici şi mijlocii, potrivit legii.»

15.

Autori: Comisiile de buget, finanţe, bănci ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor.
Art.21. - La partea de cheltuieli a bugetului de stat se
Se propune modificarea art.21, lit.a), astfel:

stabilesc şi se utilizează, pe bază de hotărâri ale
Guvernului:
lit.a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului, în sumă de 1.019,8 miliarde lei, care se
foloseşte pentru finanţarea unor acţiuni şi sarcini
intervenite în cursul anului în bugetul de stat şi în
bugetele locale, cu menţinerea echilibrului bugetar.
Alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului, pentru bugetele locale, se face
prin majorarea sumelor defalcate sau a transferurilor de
la bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii
finanţate parţial din împrumuturi externe, după caz;
16.

Se
propune
admiterea
amendamentului pentru precizarea
sumei alocate finanţării programelor
de dezvoltare şi a măsurilor de
sprijinire a înfiinţării de noi
întreprinderi şi de susţinere a
dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii.

Ca urmare a amendamentelor de la
«Art.21. - lit.a) Fondul de rezervă bugetară la nr.crt.2, 33 şi 36.
dispoziţia Guvernului, în sumă de 809,8 miliarde lei,
care se foloseşte pentru finanţarea unor acţiuni şi sarcini
intervenite în cursul anului în bugetul de stat şi în
bugetele locale, cu menţinerea echilibrului bugetar.
Alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului, pentru bugetele locale, se face
prin majorarea sumelor defalcate sau a transferurilor de
la bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii
finanţate parţial din împrumuturi externe, după caz;»

Autori: Comisiile de buget, finanţe, bănci ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor.
Art.24 - (1) Cheltuielile pentru dobânzile aferente
Se propune modificarea art.24 alin.(1), astfel:

datoriei publice se stabilesc în sumă de 61.712,2 miliarde

Ca urmare a amendamentului de la
nr.crt.2.
«Art.24 - (1) Cheltuielile pentru dobânzile aferente
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Anexa nr.1
Nr.
crt.

17.

Text iniţial

Amendamente propuse/Autori

lei, din care: 28.944,0 miliarde lei reprezintă dobânzi
aferente datoriei publice interne, 7.345,0 miliarde lei
dobânzi aferente datoriei publice externe, care, potrivit
reglementărilor legale, se plătesc de la bugetul de stat,
10.753,8 miliarde lei cheltuieli ocazionate de emisiunea
şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor
acordate de stat în condiţiile legii, 12.259,4 miliarde lei
diferenţe de curs aferente datoriei publice externe, în
care sunt incluse şi diferenţele de curs nefavorabile
aferente rambursării ratelor şi dobânzilor scadente la
împrumuturile externe contractate pentru susţinerea
balanţei de plăţi şi pentru ajustare structurală şi 2.410,0
miliarde lei diferenţe de curs aferente datoriei publice
interne.

datoriei publice se stabilesc în sumă de 61.473,8 miliarde
lei, din care: 28.705,6 miliarde lei reprezintă dobânzi
aferente datoriei publice interne, 7.345,0 miliarde lei
dobânzi aferente datoriei publice externe, care, potrivit
reglementărilor legale, se plătesc de la bugetul de stat,
10.753,8 miliarde lei cheltuieli ocazionate de emisiunea
şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor
acordate de stat în condiţiile legii, 12.259,4 miliarde lei
diferenţe de curs aferente datoriei publice externe, în
care sunt incluse şi diferenţele de curs nefavorabile
aferente rambursării ratelor şi dobânzilor scadente la
împrumuturile externe contractate pentru susţinerea
balanţei de plăţi şi pentru ajustare structurală şi 2.410,0
miliarde lei diferenţe de curs aferente datoriei publice
interne.»

Motivaţia admiterii

Autori: Comisiile de buget, finanţe, bănci ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor.
Se
propune
admiterea
Art.25. – textul iniţial devine alin.(1) şi se introduc
Se propune la art.25, introducerea
alineate noi
alin.(2), (3), (4), (5 şi (6) noi, cu următorul amendamentului în vederea asigurării
de surse suplimentare autorităţilor
cuprins:
«Art.25. – (2) Din impozitul pe venit încasat la
bugetul de stat începând cu 1 ianuarie 2002 la nivelul
fiecărei unităţi administrativ-teritoriale se alocă lunar, în
termen de 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care s-a
încasat acest impozit, o cotă de 36,5% la bugetele locale
ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, pe teritoriul
cărora îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozite,
10% la bugetul propriu al judeţului şi 16% la dispoziţia
consiliului judeţean pentru echilibrarea bugetelor
comunelor, oraşelor, municipiilor şi, în mod excepţional,
judeţului.
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administraţiei publice locale necesare
finanţării cheltuielilor ce intră în
competenţa acestora, prin majorarea
cotelor defalcate din impozitul pe
venit pentru bugetele locale de la
61,5% la 62,5%.
Completarea propusă va conduce la
o repartizare corectă a surselor de
finanţare, de acestea beneficiind
localităţile unde plătitorii de impozite
îşi desfăşoară activitatea, precum şi

Anexa nr.1
Nr.
crt.

18.

Text iniţial

Art.27. - Criteriul de repartizare pe unităţi
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din
impozitul pe venit şi a celor din cota de 15% la
dispoziţia consiliului judeţean pentru echilibrarea
bugetelor locale este prevăzut în anexa nr.8.

Amendamente propuse/Autori

Motivaţia admiterii

cu
venituri
proprii
(3) Pentru municipiul Bucureşti cota este de 62,5% şi localităţile
se repartizează în condiţiile prevăzute la alin.(1), astfel: insuficiente.
18% la bugetele locale ale sectoarelor municipiului
Bucureşti, 36,5% la bugetul propriu al municipiului
Bucureşti şi 8% la dispoziţia Consiliului General al
Municipiului Bucureşti, numai pentru echilibrarea
bugetelor locale ale sectoarelor acestuia. Aceste procente
se aplică asupra impozitului pe venit încasat la bugetul
de stat la nivelul fiecărui sector.
(4) Plătitorii de impozite şi taxe care au organizate
puncte de lucru stabile sunt obligaţi să solicite
înregistrarea fiscală a acestora ca plătitori de impozit pe
venituri din salarii, la organul fiscal în a cărui rază
teritorială se află punctul de lucru.
(5) Solicitarea prevăzută la alin.(4) se face în termen
de 15 zile de la data înfiinţării pentru punctele de lucru
nou-înfiinţate.
(6) Plătitorii prevăzuţi la alin.(4) au obligaţia să
organizeze evidenţa contabilă corespunzătoare pentru
determinarea impozitului pe venitul din salarii calculat,
reţinut şi vărsat.»
Autori: Comisiile de buget, finanţe, bănci ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor.
Se
propune
admiterea
Se propune modificarea art.27, astfel:
amendamentului
pentru
specificarea
«Art.27. - Criteriul de repartizare pe unităţi
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din sumelor defalcate din impozitul pe
impozitul pe venit prevăzute la art.25 alin.(1), lit.d) şi a venit pentru echilibrarea bugetelor
celor din cota de 16% la dispoziţia consiliului judeţean locale şi ca urmare a amendamentului
pentru echilibrarea bugetelor locale este prevăzut în de la nr.crt.17.
anexa nr.8.»

Autori:Comisiile de buget, finanţe, bănci ale
12

Anexa nr.1
Nr.
crt.
19.

20.

Text iniţial

Art.35. - (2) Repartizarea pe judeţe a cotei din Fondul
special al drumurilor publice, destinată drumurilor
judeţene şi celor de interes local, se face de către
Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi
Locuinţei, în conformitate cu prevederile art.9 din Legea
nr.118/1996, republicată, cu modificările ulterioare, cu
consultarea preşedinţilor de consilii judeţene.

Amendamente propuse/Autori

Senatului şi Camerei Deputaţilor.
Se propune modificarea art.35 alin.(2), astfel:
«Art.35. - (2) Repartizarea pe judeţe a cotei din
Fondul special al drumurilor publice, destinată
drumurilor judeţene şi celor de interes local, se face de
către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi
Locuinţei, cu consultarea preşedinţilor de consilii
judeţene, în conformitate cu prevederile art.9 din Legea
nr.118/1996, republicată, cu modificările ulterioare,
precum şi pe baza criteriilor din normele de aplicare ale
acesteia, în termen de cel mult 30 de zile de la publicarea
prezentei legi în Monitorul Oficial al României,
Partea I.»

Motivaţia admiterii

Se
propune
admiterea
amendamentului pentru precizarea
criteriilor pe baza cărora se
repartizează sumele alocate din fondul
special, precum şi stabilirea unui
termen de finalizare a repartizării
sumelor respective pe judeţe.

Autori: Comisiile de buget, finanţe, bănci ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor.
Art.36. - (2) Gestionarea şi utilizarea Fondului de
Se propune modificarea art.36 alin.(2), astfel:

Se
propune
admiterea
protejare a asiguraţilor se face de către Comisia de
amendamentului
pentru
punerea
de
«Art.36. - (2) Gestionarea şi utilizarea Fondului de
Supraveghere a Asiguraţilor, în conformitate cu protejare a asiguraţilor se face de către Comisia de acord cu prevederile Legii nr.32/2000.
prevederile art.45, alin.(4) din Legea 32/2000 privind Supraveghere a Asigurărilor, în conformitate cu
societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor.
prevederile art.45, alin.(4) din Legea 32/2000 privind
societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor.»

Autori: Comisiile de buget, finanţe, bănci ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor şi Comisia
pentru privatizare a Senatului, Comisia pentru
politică economică, reformă şi privatizare a
Camerei Deputaţilor şi doamna deputat
Cornelia Lepădatu
21.

Art.44. - (2) Ordonatorii principali de credite au
Se propune completarea art.44 alin.(2), astfel:
Se
propune
admiterea
obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe
«Art.44. - (2) Ordonatorii principali de credite au amendamentului pentru obligarea
anul 2002, să asigure integral şi cu prioritate fondurile obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe ordonatorilor principali de credite de a

13

Anexa nr.1
Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse/Autori

Motivaţia admiterii

necesare reprezentând componenta locală aferentă anul 2002, să asigure integral şi cu prioritate fondurile asigura, cu prioritate, fondurile
derulării programelor şi proiectelor cu finanţare necesare reprezentând componenta locală aferentă necesare pregătirii integrării în
internaţională.
derulării programelor şi proiectelor cu finanţare Uniunea Europeană şi NATO.
internaţională, inclusiv cele pentru integrarea în Uniunea
Europeană şi NATO.»

Autori: Comisiile de buget, finanţe, bănci ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor.
22.

23.

24.

Art.49. - (3) Instituţiile publice finanţate integral sau
din venituri extrabugetare şi alocaţii din bugetul de stat,
bugetele locale şi bugetul fondului de asigurări sociale
de sănătate nu pot să-şi prevadă în bugetele proprii,
aprobate conform legii, sume pentru acordarea tichetelor
de masă.

Art.49. – alin.(31) - nou

Art.521 – nou şi renumerotarea următoarelor
articole

Se propune modificarea art.49 alin.(3), astfel:
«Art.49. - (3) Instituţiile publice finanţate integral din
bugetul de stat, bugetele locale şi bugetul fondului de
asigurări sociale de sănătate sau din venituri
extrabugetare şi alocaţii din bugetul de stat, bugetele
locale şi bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate
nu pot să-şi prevadă în bugetele proprii, aprobate
conform legii, sume pentru acordarea tichetelor de
masă.»

Pentru acurateţea textului.

Autori: Comisiile de buget, finanţe, bănci ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor.
Se
propune
admiterea
Se propune la art.49 introducerea unui alineat
1
amendamentului
pentru
a
se crea
nou, alin.(3 ), cu următorul cuprins:

«Art.49. – alin.(31) În cazul instituţiilor de
învăţământ superior şi unităţilor din învăţământul
preuniversitar se pot acorda personalului propriu tichete
de masă din veniturile extrabugetare realizate în
condiţiile legii.»
Autori: Comisiile de buget, finanţe, bănci ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor.
Se propune introducerea unui articol nou, art.521, cu
următorul cuprins:
«Art.521 – (1) Instituţiile şi autorităţile publice
centrale şi locale care au în administrare hoteluri, case de
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posibilitatea
legală
instituţiilor
respective
ca
din
veniturile
extrabugetare realizate în condiţiile
legii să acorde personalului tichete de
masă.

Se
propune
admiterea
amendamentului pentru a se face
precizarea suportării cheltuielilor
unităţilor respective numai din

Anexa nr.1
Nr.
crt.

Text iniţial

25.

Anexa nr.1 – BUGETUL DE STAT pe anii 20012002 – SINTEZĂ

26.

Anexa nr.2 – SINTEZA cheltuielilor pe surse,
capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli pe anii 20012002

27.

Anexa nr.3/15/28 – Ministerul Finanţelor Publice

28.

Anexa nr.3/17 – Ministerul Apărării Naţionale

Amendamente propuse/Autori

Motivaţia admiterii

odihnă şi de oaspeţi, baze de odihnă, tratament şi alte
asemenea unităţi vor asigura finanţarea cheltuielilor
curente şi de capital pentru aceste unităţi, exclusiv din
venituri extrabugetare.
(2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanţa nici o
activitate legată de administrarea unităţilor prevăzute la
alin.(1), din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele
locale şi bugetele fondurilor speciale.»
Autori: Comisiile de buget, finanţe, bănci ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor şi domnul deputat
Grigoraş Nicolae – P.S.D.
Se modifică sumele, corespunzător amendamentelor
făcute în textul legii şi la anexa nr.3.
Autori: Comisiile de buget, finanţe, bănci ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor.
Se modifică sumele, corespunzător amendamentelor
făcute în textul legii şi la anexa nr.3.
Autori: Comisiile de buget, finanţe, bănci ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor.
Se propune majorarea
sumei la obiectivul de
investiţii “Amenajare şi modernizare sediu vamă TârguMureş”, cod.15.72.01.0034 de la 5.000.000 mii lei la
10.000.000 mii lei, prin redistribuire, astfel:
-2,0 miliarde lei de la obiectivul de investiţii “Sediu
vamă Târgu Jiu”, cod 15.72.01.0012;
-3,0 miliarde lei de la obiectivul de investiţii “Sediu
vamă Cluj”, cod 15.72.01.0014.
Autori: domnii deputaţi Birtalan Ákos şi Borbély
László – Grup parlamentar UDMR.
Se propun următoarele redistribuiri, între capitole
bugetare, astfel:
-majorarea
cap.72.01
“Alte
acţiuni”,
titlul

veniturile extrabugetare realizate fără
a fi alocate fonduri bugetare.
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Ca o consecinţă a amendamentelor
admise în textul legii şi la anexa nr.3.
Ca o consecinţă a amendamentelor
admise în textul legii şi la anexa nr.3.
Se
propune
admiterea
amendamentului în vederea asigurării
surselor necesare obiectivului de
investiţii respectiv, prin redistribuire
de la alte obiective de investiţii.

Se
propune
admiterea
amendamentului pentru asigurarea
fondurilor
necesare
plăţii

Anexa nr.1
Nr.
crt.

Text iniţial

29.

Anexa nr.3/21 – Ministerul Industriei şi Resurselor

30.

Anexa nr.3/21 – Ministerul Industriei şi Resurselor

31.

Anexa nr.3/21 – Ministerul Industriei şi Resurselor

32.

Anexa nr.3/24 – Ministerul Lucrărilor Publice,
Transporturilor şi Locuinţei

Amendamente propuse/Autori

Motivaţia admiterii

“Transferuri”, articol bugetar 40.29 “Despăgubiri civile,
precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate
din acţiuni în reprezentarea intereselor statului” cu suma
de 30.000.000 mii lei;
-diminuarea cap.54.01 “Apărare naţională”, titlul
“Transferuri”,
articol
bugetar
40.15
“Plăţi
compensatorii” cu suma de 30.000.000 mii lei.
Autori: Comisiile de buget, finanţe, bănci ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor.
Se propune majorarea sumei la obiectivul de investiţii
“Amenajarea hidroenergetică RUNCU FIRIZA” ,
cod.21.66.1.3.1.19 de la 15.000.000 mii lei la 25.000.000
mii lei prin diminuarea cu suma de 10.000.000 mii lei la
obiectivul de investiţii “Amenajarea hidroenergetică a
râului Jiu pe sectorul Valea Sadului Vădeni”,
cod.21.66.1.3.1.22.
Autori: Comisiile de buget, finanţe, bănci ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor.

despăgubirilor civile stabilite prin
hotărâri judecătoreşti definitive şi
irevocabile
(procesul
Timişoara,
procesul Otopeni, alte despăgubiri
civile).

Se
propune
admiterea
amendamentului, de suplimentare a
sumelor cu 10,0 miliarde lei având ca
sursă
Fondul
special
pentru
dezvoltarea
sistemului
energetic
pentru
obiectivul
“Amenajarea
hidroenergetică RUNCU FIRIZA”
prin redistribuire de la obiectivul
“Amenajare hidroenergetică a râului
Jiu pe sectorul Valea Sadului Vădeni”.
Se propune eliminarea fişei obiectivului de investiţii –
Se
propune
admiterea
cod 21.66.01.9999.
amendamentului, întrucât este o
Autori: Comisiile de buget, finanţe, bănci ale greşeală tehnică.
Senatului şi Camerei Deputaţilor.
Se propune completarea denumirii fişei obiectivului
Se
propune
admiterea
de investiţii – cod 21.72.01 astfel: “Alte cheltuieli de amendamentului, întrucât este o
investiţii”.
greşeală tehnică.
Autori: Comisiile de buget, finanţe, bănci ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor.
Se propune modificarea anexei nr.3/24, astfel:
Ca urmare a amendamentului de la
-majorarea cap. “Asistenţă socială, alocaţii, pensii, nr.crt.9.
ajutoare şi indemnizaţii”, subcap. “Alte acţiuni privind
asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi
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Anexa nr.1
Nr.
crt.

Text iniţial

33.

Anexa nr.3/27 – Ministerul Educaţiei şi Cercetării

34.

Anexa nr.3/27 – Ministerul Educaţiei şi Cercetării

35.

Anexa nr.3/27 – Ministerul Educaţiei şi Cercetării

Amendamente propuse/Autori

indemnizaţii”, titlul “Cheltuieli materiale şi servicii”,
articolul bugetar 21 “Drepturi cu caracter social” cu
suma de 200,0 miliarde lei;
-diminuarea cap. “Transporturi şi comunicaţii”,
subcap. “Transport feroviar”, titlul “Transferuri”,
alineatul “Cheltuieli pentru susţinerea transportului
feroviar public de călători” cu suma de 200,0 miliarde
lei.
Autori: Comisiile de buget, finanţe, bănci ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru
industrii şi servicii a Camerei Deputaţilor.
Se propune suplimentarea sumei alocate obiectivului
de investiţii “Spaţii de învăţământ Universitatea
Valachia din Târgovişte” cod 27.57.01.29 cu suma de
5,0 miliarde lei (de la 4,0 miliarde lei la 9,0 miliarde lei)
prin diminuarea corespunzătoare a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziţia Guvernului.
Autori: Comisiile de buget, finanţe, bănci ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor.
La fişa obiectivului de investiţii “Spaţii pentru
practică şcolară la grup şcolar agricol Târgu Neamţ”
(Centru de formare a cadrelor didactice din Republica
Moldova) se va corecta cu “Zona Moldova”
Autori: Comisia pentru învăţământ şi ştiinţă a
Senatului şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi
sport a Camerei Deputaţilor şi doamna deputat
Ecaterina Andronescu - P.S.D.
Se propune introducerea fişei obiectivului de
investiţii: “Extindere spaţii de învăţământ şi cercetare la
centrul de documentare, formare continuă şi transfer
tehnologic din cadrul Universităţii Politehnica
Timişoara”, cod.27.57.01.61, cu suma de 2.000.000 mii
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Motivaţia admiterii

Se
propune
admiterea
amendamentului pentru asigurarea
necesarului de fonduri la acest obiectiv
de investiţii, în vederea urgentării
punerii în funcţiune a acestuia,
eliminând astfel parţial lipsa acută de
spaţii de învăţământ la această
universitate.
Se
propune
admiterea
amendamentului, întrucât este o
greşeală tehnică.

Se
propune
admiterea
amendamentului, având în vedere că
Universitatea Politehnică Timişoara
este obligată să retrocedeze cea mai
mare clădire a sa care adăposteşte

Anexa nr.1
Nr.
crt.

Text iniţial

36.

Anexa nr.3/27 – Ministerul Educaţiei şi Cercetării

37.

Anexa nr.3/29 – Ministerul Sănătăţii şi Familiei

Amendamente propuse/Autori

Motivaţia admiterii

lei, prin redistribuire de la fişa de investiţii “Alte
cheltuieli de investiţii” cod 27.57.01.62.
Autori: Comisiile de buget, finanţe, bănci ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor, Comisia pentru
învăţământ şi ştiinţă a Senatului, Comisia pentru
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor şi domnul deputat Petru Andea.
Se propune suplimentarea sumei alocate obiectivului
de investiţii “Spaţii de învăţământ la Universitatea din
Piteşti” cod 27.57.01.25 cu suma de 5.000.000 mii lei
prin diminuarea corespunzătoare a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziţia Guvernului.
Autori: Comisiile de buget, finanţe, bănci ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor şi domnul deputat
Bleotu Vasile – P.S.D.
Se propune majorarea sumelor la obiectivele de
investiţii:
-“Centrul de recoltare şi conservare sânge Târgu
Mureş”, cod.29.58.01.0044 de la 2,0 miliarde lei la 3,5
miliarde lei.
-“Spitalul Gheorghieni”, cod.29.58.01.0030 de la 5,0
miliarde lei la 10,0 miliarde lei;
-“Spital Carei”, cod.29.58.01.0053 de la 8,0 miliarde
lei la 10,0 miliarde lei;
-“Corp de legătură la spitalul municipal Satu Mare”,
cod.29.58.01.0091 de la 4,0 miliarde lei la 5,328
miliarde lei.
Prin diminuarea la fişele de investiţii:
-“Sursa de alimentare cu apă la spitale”, cod
29.58.01.0096 – 3,0 miliarde lei;
-“Alte cheltuieli de investiţii”, cod 29.58.01.0100 –
6,828 miliarde lei.

printre altele sala de sport şi
Biblioteca. La ora actuala nu dispune
de un spaţiu adecvat mutării
bibliotecii, aparând ca necesară
construcţia unui nou local.
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Se
propune
admiterea
amendamentului, în vederea urgentării
realizării obiectivului de investiţii şi
pentru asigurarea parţială a unor spaţii
adecvate de studiu pentru studenţii
Universităţii.
Se
propune
admiterea
amendamentului, având în vedere
necesitatea asigurării unor sume
suplimentare la obiectivele de
investiţii respective, prin redistribuire
de la alte poziţii.

Anexa nr.1
Nr.
crt.

Text iniţial

38.

Anexa nr.3/29 – Ministerul Sănătăţii şi Familiei

39.

Anexa nr.3/29 – Ministerul Sănătăţii şi Familiei

40.

Anexa nr.3/30 – Ministerul Tineretului şi Sportului

Amendamente propuse/Autori

Autori: Comisiile de buget, finanţe, bănci ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor şi domnii senatori şi
deputaţi Verestóy Attila, Borbély László, Birtalan Ákos,
Raduly Robert, Antal Istvan, deputaţi Pécsi Ferenc,
Erdei D. Istvan – Grup parlamentar UDMR.
Se propune suplimentarea cu 4,0 miliarde lei a
cap.69.01 “Alte acţiuni economice”, titlul 70 “Cheltuieli
de capital” şi diminuarea corespunzătoare a cap.58.01
“Sănătate”, titlul 70 “Cheltuieli de capital”, la fişa de
investiţii “Alte cheltuieli de investiţii”, cod
29.58.01.0100.
Autori: Comisiile de buget, finanţe, bănci ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor şi doamna deputat
Daniela Bartoş.
Se propune diminuarea sumelor din credite externe cu
77.386.403 mii lei şi majorarea corespunzătoare la
Serviciul de Protecţie şi Pază.
Autori: Comisiile de buget, finanţe, bănci ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor.
Se propune modificarea:
-veniturilor extrabugetare, astfel:
Venituri – total, 200.000.000 mii lei, din care:
•Venituri provenite din încasările Companiei
Naţionale “Loteria Naţională” stabilite potrivit legii –
4.000.000 mii lei;
•Venituri provenite din încasările de 1% din taxele şi
accizele aplicate la nivel naţional pentru ţigări şi băuturi
alcoolice – 195.000.000 mii lei;
•Donaţii şi sponsorizări – 1.000.000 mii lei.
-sumelor alocate din venituri extrabugetare, astfel:
•cheltuieli curente, din care cheltuieli materiale şi
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Motivaţia admiterii

Se
propune
admiterea
amendamentului, având în vedere
necesitatea
acumulării
de
medicamente, materiale sanitare şi
aparatură medicală, iar suma de 4,0
miliarde lei se referă la o redistribuire
în cadrul cheltuielilor totale ale
ministerului.
Se
propune
admiterea
amendamentului, fiind o redistribuire
între ordonatorii principali de credite
respectivi.
Se
propune
admiterea
amendamentului, având în vedere
sumele încasate în luna octombrie
2001 din veniturile provenite din
încasările de 1% din taxele şi accizele
aplicate la nivel naţional pentru ţigări
şi băuturi alcoolice.

Anexa nr.1
Nr.
crt.

Text iniţial

41.

Anexa nr.3/30 – Ministerul Tineretului şi Sportului

42.

Anexa nr.3/33/07– Ministerul Informaţiilor Publice

43.

Anexa nr.3/38 – Serviciul de Protecţie şi Pază

44.

Anexa nr.3/52 – Consiliul Naţional pentru
Combaterea Discriminării

Amendamente propuse/Autori

servicii 100.000.000 mii lei;
•cheltuieli de capital 100.000.000 mii lei.
Autori: Comisiile de buget, finanţe, bănci ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor şi domnul deputat
Bercăroiu Victor – P.S.D.
Se propune înlocuirea anexelor nr.3/30/25 “Sinteza
programelor” şi nr.3/30/26 “Fişa programelor” cu cele
anexate.
Autori: Comisia pentru învăţământ şi ştiinţă a
Senatului şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi
sport a Camerei Deputaţilor şi domnul deputat P.S.D.
Georgiu Gingăraş.
Se propune unificarea literelor a) cu a.1) de la anexa
nr.3/33/07.
Autori: Comisiile de buget, finanţe, bănci ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor, Comisia pentru
drepturile omului şi minorităţi, Comisia pentru cultură,
culte, artă şi mijloace de informare în masă ale
Senatului şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi
problemele minorităţilor naţionale a Camerei
Deputaţilor şi domnul deputat Wittstock Eberhard
Wolfgang.
Se propune majorarea sumelor din credite externe cu
77.386.403 mii lei şi diminuarea corespunzătoare la
Ministerul Sănătăţii şi Familiei.
Autori: Comisiile de buget, finanţe, bănci ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor.
Se propune înlocuirea subcapitolului 04 “Alte organe
ale autorităţilor publice” cu subcapitolul 05 “Autorităţi
executive”.
Autori: Comisiile de buget, finanţe, bănci ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor şi doamna deputat
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Motivaţia admiterii

Se
propune
admiterea
amendamentului pentru o mai bună
corelare cu obiectivele cuprinse în
Planul Naţional de Acţiune pentru
Tineret.
Pentru o mai bună redactare a
textului.

Se
propune
admiterea
amendamentului, fiind o redistribuire
între cele două instituţii.
Se
propune
admiterea
amendamentului, întrucât, potrivit
prevederilor art.23 alin.(1) din
Ordonanţa Guvernului nr.137/2000
privind prevenirea şi sancţionarea

Anexa nr.1
Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse/Autori

Mihaela Muraru-Mândrea.

45.

Anexa nr.3/65 – Ministerul Finanţelor Publice –
Acţiuni Generale

Motivaţia admiterii

tuturor formelor de discriminare,
Consiliul Naţional pentru Combaterea
Discriminării este organ de specialitate
al administraţiei publice centrale, în
subordinea Guvernului.
Se propune diminuarea:
Se
propune
admiterea
-dobânzilor aferente datoriei publice interne cu suma amendamentului pentru corelare cu
de 238,4 miliarde lei;
cele admise la nr.crt.2, 33 şi 36.
-Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului cu 210,0 miliarde lei.
Autori: Comisiile de buget, finanţe, bănci ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor.
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