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   PROCES-VERBAL 

al şedinţei Comisiei reunite din data de 21 martie 2000 

 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi toţi deputaţii. 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Tineretului şi Sportului 

Ioan Dobrescu  - Secretar de Stat 

Alina Popescu  - Director  

Ministerul Finanţelor 

Maria Buzdugan – Director adjunct 

Alexandru Mihăilescu – Şef serviciu 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport de la Camera 

Deputaţilor. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi 

pentru săptămâna în curs: 

Marţi, 21 martie 2000, ora 10,00 

Legea Bugetului de stat pe anul 2000. Aviz. 

Secţiunea: Ministerul Tineretului şi Sportului 
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Miercuri, 22 martie 2000, ora 10,00 

Legea Bugetului de stat pe anul 2000. Aviz. 

Secţiunile:  

- Agenţia Naţională pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare; 

- Academia Română. 

 

 Ora 14,00 

 Şedinţa Birourilor Comisiilor de învăţământ de la Camera 

Deputaţilor şi Senat. 

 

 Joi, 23 martie 2000, ora 8,30 

 Subcomisii de lucru: întocmirea avizelor asupra proiectelor de lege 

intrate la Comisie. 

 

 Dl. preşedinte Anghel Stanciu a arătat în deschiderea şedinţei 

faptul că bugetul alocat Ministerului Tineretului şi Sportului a cunoscut o 

creştere în anul 2000 faţă de 1999 în ceea ce priveşte procentele alocate 

din P.I.B., respectiv de la 0,073 la 0,090. Dl. preşedinte Anghel Stanciu a 

prezentat succint în ce constau propunerile la proiectul Legii Bugetului de 

Stat ridicate de Ministerul Tineretului şi Sportului şi a dat cuvântul 

domnului Secretar de Stat Ioan Dobrescu pentru a prezenta şi susţine 

propunerea amintită. 

 Dl. Secretar de Stat Ioan Dobrescu a dat citire primei propuneri, 

respectiv: “În cursul anului 2000, salariaţii complexurilor sportive 

naţionale din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului beneficiază 

de tichete de masă în limita numărului de 680 de persoane.” 

 Dl. Secretar de Stat Ioan Dobrescu a arătat că la fundamentarea 

acestei propuneri s-a avut în vedere specificul activităţii desfăşurate în 

complexurile subordonate Ministerului Tineretului şi Sportului, respectiv 

situarea acestora în locuri izolate (Cazul Piatra Arsă), pe fondul unui 
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salariu mediu brut aferent lunii februarie 2000 situat sub 1.500.000 

lei, pentru angajaţii din aceste complexuri, ceea ce crează mari probleme 

în menţinerea acestor salariaţi la locurile de muncă. 

 Dl. Secretar de Stat Ioan Dobrescu a prezentat apoi propunerea 

Ministerului Tineretului şi Sportului de modificare a structurii economice 

a cheltuielilor Ministerului Tineretului şi Sportului pe anul 2000, în 

cadrul capitolului bugetar 5901 “Cultura, religie şi acţiuni privind 

activitatea sportivă şi de tineret”, respectiv suplimentarea cu 5 mld. lei a 

titlului 02 – Cheltuieli de personal, suplimentarea cu 5 mld. lei a titlului 

20 – Cheltuieli materiale şi servicii şi reducerea cu 10 mld. lei a sumei 

alocate la titlul 34  - Subvenţii, adăugând că în ceea ce priveşte structura 

de personal din Ministerului Tineretului şi Sportului, aceasta este 

subdimensionată. Nu se poate pune problema unei reduceri de personal, 

iar din ultimele discuţii purtate la Guvern se pare că există un consens în 

această problemă. Trebuie să ţinem seama de faptul că urmează să apară o 

serie de sarcini suplimentare în responsabilitatea Ministerului Tineretului 

şi Sportului, rezultate din aplicarea noii Legi a educaţiei fizice şi 

sportului.  

 Doamna Maria Buzdugan, director adjunct în Ministerul 

Finanţelor, a intervenit pe marginea primei propuneri spunând că la art. 

64 (1) din proiectul Legii Bugetului de Stat nu s-au prevăzut sume care să 

acopere această propunere, iar în ceea ce priveşte majorarea cheltuielilor 

de personal propusă, nici aceasta nu este posibilă, datorită în special 

înţelegerilor existente cu Fondul Monetar Internaţional şi cu Primul-

Ministru. În ceea ce priveşte majorarea propusă pentru cheltuielile 

materiale, aceasta trebuie fundamentată, având în vedere faptul că tot 

Ministerul Tineretului şi Sportului a solicitat iniţial majorarea 

subvenţiilor, iar acum doreşte să le reducă. 

 Dl. Secretar de Stat Ioan Dobrescu a revenit, argumentând 

prpunerea prin necesitatea infiinţării Registrului Sportiv, punct nodal al 
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noii Legi a educaţiei fizice şi sportului, personalul actual 

neputând prelua şi activităţile care rezultă din aplicarea acestei legi.  

 S-a trecut apoi la secţiunea de întrebări adresate de parlamentari 

invitaţilor pentru lămuriri. 

 Dl. senator Ion Cârciumaru i-a solicitat domnului Secretar de Stat 

Ioan Dobrescu să prezinte suma pe care o presupune amendamentul 

referitor la tichetele de masă, precum şi sursa de finaţare propusă pentru 

aceasta.    

 Dl. Secretar de Stat Ioan Dobrescu a precizat că este vorba de circa 

1 mld. lei lunar, adăugând că dacă există o rezistenţă atât de mare la 

propunerile domniei sale, poate lua în considerare renunţarea  doar la 

prima propunere, dar în nici un caz la propunerea de redistribuire a 

cheltuielilor. 

 Dl. preşedinte Anghel Stanciu a intervenit pentru a sublinia 

importanta instituirii Registrului Sportiv şi a marcat faptul că a doua 

propunere a Ministerului Tineretului şi Sportului nu înseamnă sume care 

să exceadă Bugetului, ci doar o redistribuire, care să acopere o diferenţă 

de doar 14 angajaţi, propunând din aceste motive susţinerea punctului de 

vedere al Ministerului Tineretului şi Sportului.  

 Dl. deputat Alexandru Ionescu a întrebat în ce măsură este posibilă 

salarizarea celor 14 angajaţi ce urmează a se ocupa de Registrul Sportiv 

din taxele directe încasate în activităţile conexe noii instituţii. 

 Dl. Secretar de Stat Ioan Dobrescu a intervenit pentru a  spune că o 

astfel de propunere este foarte greu de pus în practică datorită actualelor 

mecanisme financiare. 

 Dl. senator Ioan Creţu a afirmat că nu este de acord cu propunerea 

referitoare la tichetele de masă, dar consideră că propunerea de 

redistribuire ar trebui să fie acceptată, inclusiv la nivelul Ministrului de 

Finanţe. 
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 Dl. Secretar de Stat Ioan Dobrescu a spus că renunţă la prima 

propunere, în ideea de a trece propunerea de redistribuire.  

 Dl. senator Ion Cârciumaru a subliniat că, în aceste condiţii, 

Ministerul Tineretului şi Sportului este probabil singurul minister care nu 

solictă bani de la Bugetul de Stat şi deci, trebuie să fim înţelegători faţă 

de propunerea de redistribuire amintită.  

 Dna. director adjunct Maria Buzdugan a afirmat că nu există o 

opoziţie de principiu contra redistribuirii în ceea ce priveşte cheltuielile 

de materiale şi servicii, dar aceasta ar trebui mai bine fundamentată. 

Partea care priveşte suplimentarea cheltuielilor de personal nu poate fi 

însă acceptată de Ministerul de Finanţe.  

 Domnul preşedinte Anghel Stanciu a supus la vot propunerea 

Ministerului Tineretului şi Sportului de modificare a structurii economice 

a cheltuielilor Ministerului Tineretului şi Sportului. Propunerea a fost 

aprobată cu 25 de voturi pentru şi 2 abţineri.  

 S-a trecut apoi la dezbaterea pe articole a proiectului Legii 

Bugetului de Stat pe anul 2000. 

 Au fost aprobate art. 18 alineatele (2) şi (6), cu 27 de voturi pentru 

(unanimitate). S-a trecut pentru moment peste art. 18 (5), urmând a se 

reveni asupra sa ulterior.  

Referitor la art. 18 (7), dl. deputat Virgil Petrescu a propus o 

adăugare în text, respectiv: “(7) Pentru sprijinirea activităţii Comitetului 

Olimpic Român se alocă în anul 2000 de la Bugetul de Stat, prin bugetul 

Ministerului Tineretului şi Sportului, suma de 58,8 miliarde lei, din care 

cel mult suma de 28,8 miliarde lei este destinată premierii sportivilor 

pentru rezultatele obţinute la Jocurile Olimpice de vară Sidney 2000.”, 

aceasta pentru ca eventuala sumă nefolosită să poată fi utilizată ulterior.  

 Dl. deputat Mihai Sorin Stănescu a arătat că dacă această sumă nu 

se consumă integral, ea se redistribuie la rectificarea bugetului în altă 

parte, la cererea Ministerului Tineretului şi Sportului. 



 6
 Urmare a acestei explicaţii dl. deputat Virgil Petrescu şi-a retras 

propunerea de amendare. Supus la vot, articolul 18 (7) a fost adoptat cu 

27 voturi pentru (unanimitate).  

 În continuare, dl. preşedinte Anghel Stanciu a ridicat problema 

prezenţei în ultimii ani în bugetul alocat Ministerului Transporturilor, la 

capitolul 5901, titlul 20, a poziţiei Activitatea sportivă – “Extindere 

tribună şi teren de fotbal-Club Sportiv Rapid Bucureşti”, la care se prevăd 

2 mld. lei şi a solicitat lămuriri privind această poziţie, opinând de 

principiu pentru ca această sumă să fie destinată domeniului tineret. 

 Dl. Secretar de Stat Ioan Dobrescu a precizat că stadionul în cauză 

aparţine unui club departamental din cadrul Ministerului Transporturilor, 

club care nu are nici o legătură cu clubul privat de fotbal şi a precizat că 

nu este treaba Ministerului Tineretului şi Sportului să se amestece în 

această problemă. 

  Dl. deputat Mihai Sorin Stănescu a intervenit pentru a face 

distincţia dintre cele două cluburi, arătând că şi dacă aparent obiectivele 

din documentaţie  - tribuna şi terenul de fotbal – par a fi finalizate, mai 

există şi alte aspecte încă nerezolvate legate de instalaţii, finisaje, etc. şi 

aceasta este problema Ministerului Transporturilor, iar dubiile asupra 

destinaţiei acestor fonduri pot fi rezolvate de o comisie parlamentară de 

anchetă şi nu de prezenta comisie. 

 Dl. senator Ion Cârciumaru a susţinut propunerea dl. preşedinte 

Anghel Stanciu de a da aceste două mld. lei la tineret. 

 Dl. deputat Alexandru Ionescu a intervenit pentru a ruga Ministerul 

Tineretului şi Sportului să ia atitudine faţă de primele de joc fabuloase 

care se vehiculează în lumea fotbalului şi să facă ordine. 
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 Dl. preşedinte Anghel Stanciu a spus că nu există o 

explicaţie clară privind aceste cheltuieli şi nu va vota pentru  o investiţie 

care nu există. 

 Dl. senator Ioan Creţu a menţionat că trebuie avut în vedere faptul 

că acest stadion trebuie adus la standardele UEFA, cât mai repede, şi deci 

ar trebui să nu schimbăm destinaţia celor 2 mld. lei. 

 Dl. deputat Alexandru Brezniceanu a propus amânarea votului pe 

acesta problemă pentru a doua zi, în condiţiile în care trebuie ca cei de la 

Ministerul Transporturilor să fie invitaţi să vină cu justificarea detaliată a 

acestei propuneri din buget. 

 Supusă la vot propunerea de transferare a celor 2 mld. lei de la 

Ministerul Transporturilor la bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului 

la capitolul 5901, titlul 40, alineat 45 – Programe pentru tineret, a primit 9 

voturi pentru, 2 abţineri şi 14 voturi împotrivă, fiind astfel respinsă. 

 Dl. deputat Nicolae Vasilescu a solicitat suplimentarea sumei 

alocate Ministerului Tineretului şi Sportului la capitolul 5901, titlul 40, 

alineatul 45 – Programe pentru tineret cu 10 mld. lei, pe seama sumei 

existente în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului care se alocă 

serviciilor publice descentralizate, în speţă EUROTIN-ului, precizând că 

România este singura ţară europeană care a instituţionalizat această 

agenţie. Dl. deputat Nicolae Vasilescu a mai arătat că fondurile alocate 

activităţilor şi programelor pentru tineret în cadrul bugetului Ministerului 

Tineretului şi Sportului au scăzut la cote alaramante, la capitolelele care 

ar trebui să constituie preocuparea de bază a Ministerului Tineretului şi 

Sportului în domenul tineretului. 

 Dna. director adjunct Maria Buzdugan a afirmat că în structura 

veniturilor EUROTIN, majoritatea o reprezintă veniturile extrabugetare. 

 Dl. deputat Nicolae Vasilescu a revenit asupra propunerii de 

amendare, în sensul modificării poziţiei din cadrul bugetului Ministerului 
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Tineretului şi Sportului de la care se face finanţarea, respectiv: capitol 

5901, titlul 35, alineat 01 – Alocatii de la buget pentru instituţiile publice. 

 Propunerea avansată şi astfel reformulată de dl. deputat Nicolae 

Vasilescu a  fost adoptată cu  26 de voturi pentru (unanimitate). 

 Cu acest vot, s-a revenit asupra art. 18 (5) care supus la vot a fost 

adoptat cu 26 voturi pentru (unanimitate), în forma din proiectul Legii 

Bugetului de stat. 

Comisiile reunite au hotărât, cu unanimitate de voturi să acorde 

aviz favorabil, cu amendamentele menţionate în aviz, proiectului Legii 

Bugetului de Stat pe anul 2000 – Secţiunea Ministerul Tineretului şi 

Sportului. 

 Ordinea de zi fiind epuizată pentru data de 21 martie 2000, dl. 

preşedinte Anghel Stanciu a declarat închise lucrările. 

 

 PREŞEDINTE    SECRETAR 

Prof.dr.ing.Anghel Stanciu  Prof.univ.dr.ing.Ecaterina Andronescu 

 
 
 


