
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR S E N A T
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,      COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT
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Către
COMISIA PENTRU BUGET, FINANŢE ŞI BĂNCI

CAMERA DEPUTAŢILOR
SENAT

AVIZ
      asupra proiectului Legii Bugetului de Stat pe anul 2001

Prin adresele nr.208 din 26 martie 2001 şi nr.L 120 din 26 martie 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
Bugetului de Stat pe anul 2001.

La analiza proiectului de lege au participat reprezentanţii Ministerului
Educaţiei şi Cercetării, Academiei Române precum şi reprezentanţii
Ministerului Finanţelor Publice.

Cele două Comisii reunite în şedinţele de lucru în zilele de 29 martie 2001
şi 2 aprilie 2001 au hotărât să avizeze favorabil proiectul Legii Bugetului de
Stat pe anul 2001 la Capitolele învăţământ, cercetare ştiinţifică şi Academia
Română, cu următoarele amendamente:

Art.18 (2) va avea următorul cuprins:
(2) Cheltuielile social culturale pe capitole de cheltuieli sunt în sumă de

10.498,0 miliarde lei pentru învăţământ…

Art.21 (2) va avea următorul cuprins:
(2) Cheltuielile pentru alte acţiuni, pe capitole de cheltuieli sunt în sumă

de 2750,9 miliarde lei pentru cercetare ştiinţifică…
Anexa 3/43 la Capitolul ,,cercetare ştiinţifică,, titlul Cheltuieli de personal

de la Academia Română se suplimentează cu suma de 100 mld. lei.
Suma respectivă se obţine prin diminuarea fondului de rezervă bugetară

aflat la dispoziţia Guvernului (art.22, lit.a).
Motivare
Finanţarea majorată la Capitolul de cheltuieli de personal este necesară

pentru păstrarea efectivului de cercetători din cadrul institutelor de cercetări ale
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Academiei Române. În lipsa suplimentării, numărul de posturi de

cercetare se reduce cu 2700 din 3600.

Art.21 (5) Text nou:
Din bugetul Academiei Române, de la Cap.7101 ,,cercetare ştiinţifică,, se

finanţează şi cheltuielile aferente transportului intern pe cale ferată pentru
membrii Academiei Române.

Motivare
Este un drept dobândit de peste 50 de ani şi care a fost desfiinţat în mod

în anul 2000.

Art.52 (1) se completează după cum urmează:
(1) …Unităţile şi instituţiile de învăţământ pot utiliza în acest scop

sumele provenite din alocaţiile de la buget.
Motivare
Pentru respectarea prevederilor legale cu privire la alocarea tichetelor de

masă. Aplicarea nu presupune sume suplimentare.

Anexa 3/27, Capitolul 5700, titlul 40, alineatul 57, Transferuri pentru
finanţarea de bază a învăţământului superior, se suplimentează cu suma de 400
miliarde lei.

Sursele de finanţare: Capitolul 7201 ,,Alte acţiuni,, sau cod 9501 din
Anexa nr.3 (Sinteză), fonduri de rezervă.

Motivare
Suma de 3600 miliarde lei, alocată prin proiectul de buget pentru

,,Finanţarea de bază a învăţământului superior,, este insuficientă. Aceasta
acoperă cheltuielile reale, minime ale universităţilor numai pe 8-9 luni.
Suplimentarea cu 400 miliarde reprezintă un minim necesar pentru o funcţionare
acceptabilă a instituţiilor de învăţământ superior.

Anexa 3/43 Cap.5001, titlul 02, Cheltuieli de personal se suplimentează
cu suma de 100 miliarde lei.

Suma respectivă se obţine prin diminuarea fondului de rezervă bugetară
aflat la dispoziţia Guvernului (art.22, lit.a).

Motivare
Finanţarea majorată la Capitolul de cheltuieli de personal este necesară

pentru păstrarea efectivului de cercetători din cadrul institutelor de cercetări ale
Academiei Române. În lipsa suplimentării, numărul de posturi de cercetare se
reduce cu 2700 din 3600.

La Anexa nr.8, nr.crt.28, Mureş, se solicită suplimentarea sumei alocate
cu 3,7 miliarde lei.
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Sursa de finanţare: Suma respectivă se obţine prin diminuarea fondului de

rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului (art.22, lit.a).
Motivare
Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate învăţământului

preuniversitar de stat din judeţul Mureş sunt insuficiente pentru acoperirea
cheltuielilor.

Amendamentele respinse se regăsesc în Anexa prezentului aviz.

    PREŞEDINTE           PREŞEDINTE

  Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu                     Acad.Păun Ion Otiman
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   ANEXA

AMENDAMENTE RESPINSE

Arti
col

Amendamentul propus Autorul Motivare

Art.21
alin.2

Cheltuielile pentru cercetarea
ştiinţifică vor fi de 10.000 miliarde
lei.
Sursă de finanţare: din fondul de
rezervă aflat la dispoziţia
Guvernului.

Deputat: Doru
Dumitru Palade

Pentru
alinierea la
cheltuielile de
C-D din
Uniunea
Europeană şi
pentru
asigurarea
dezvoltării
economice.

Art.31
alin.1

Finanţarea cheltuielilor unităţilor
şi instituţiilor de învăţământ de
stat se asigură din bugetul de
stat.

Grupul
Parlamentar al
PRM

Pentru a
asigura
finanţarea
exclusiv din
bugetul de stat.

Art.31
alin.2

Cheltuielile pentru învăţământ
sunt în sumă de 43.356 miliarde
lei urmând a fi defalcate din
bugetul de stat pentru instituţiile
de învăţământ superior şi
inspectoratele şcolare.

Grupul
Parlamentar al
PRM

Asigurarea
surselor de
finanţare
exclusiv din
bugetul de stat.

Art.31 Se elimină Grupul
Parlamentar al
PRM

Nu este încă
oportună
descentralizare
a finanţării
învăţământului
preuniversitar
de stat.
Măsurile
trebuie
adoptate
principiului
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paşilor mici
prin
introducerea
măsurilor
experimentale
în câteva judeţe
alese după
criterii
prestabilite.

Art.31
alin.
nou

În cazuri excepţionale, când
bugetele locale nu pot asigura
salariile personalului didactic şi
alte cheltuieli pentru unităţile de
învăţământ, sumele necesare vor
fi asigurate din fondurile de
rezervă ale Guvernului.

Grupul
Parlamentar al
PRM

Unele judeţe
având un
potenţial
economic
scăzut vor
întâmpina
dificultăţi în
asigurarea
lunară a
sumelor
necesare
unităţilor de
învăţământ.

Art.31
alin.
nou

În localităţile unde funcţionează
formaţiuni de elevi sau de
preşcolari din grupa mare,
aflate sub efectivul minim,
conform art.158 (2) din Legea
învăţământului nr.84/1995,
republicată, salarizarea
personalului didactic nu va fi
afectată.

Grupul
Parlamentar al
PRM

Finanţarea
unităţilor de
învăţământ,
proporţional cu
numărul de
elevi, afectează
salarizarea
personalului
didactic.

Art.39
alin.4
(nou)

Veniturile fondului special de
susţinere a învăţământului de
stat se utilizează pentru
suplimentarea alocaţiilor de la
bugetul de stat şi de la bugetele
locale, pentru învăţământul de
stat, la capitolele cheltuieli de
capital şi cheltuieli materiale.

Grupul
Parlamentar al
PRM

Pentru
respectarea
prevederilor
ordonanţei
nr.75/1999.

Art.52
alin.1

La sfârşitul alin. 1 să se adauge:
Se alocă credite bugetare pentru
finanţarea reducerii cu 50 % a
călătoriilor personalului didactic

Deputaţi:
Mihai Baciu şi
Sorin Lepşa

Pentru
respectarea
art.107 (4) din
Legea
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preuniversitar pe mijloacele de
transport feroviare conform Legii
nr.128/1997, art.107 (4).
Anexa 3/27 se va modifica
corespunzător.

nr.128/1997.

Art.52
Alin.1

Se completează alin.1 cu
următoarea prevedere:
Se alocă credite bugetare pentru
tichete de masă destinate
personalului didactic din
învăţământul preuniversitar.
La anexa 3/27 capitolul 5001,
titlul Cheltuieli de personal se
propune suplimentarea sumei cu
cheltuielile aferente tichetelor de
masă astfel: în loc de
1.119.368.159.000 să fie
2.919.368.159.000 lei.
La anexa 3/27, capitolul 5701 să
se adauge la 02 un articol
suplimentar ,,Cheltuieli pentru
acordarea tichetelor de masă în
sumă de 1800 miliarde lei,,.

Deputaţi:
Mihai Baciu şi
Sorin Lepşa

Pentru
acordarea
tichetelor de
masă
personalului
didactic în
conformitate
cu prevederile
Legii
nr.142/1998.

Anexa
27

Din bugetul Ministerului Educaţiei
şi Cercetării să fie eliminate
veniturile extrabugetare în sumă
de 3.957.800.000 lei.

Grupul
Parlamentar al
PRM

Veniturile
extrabugetare
rămân la
dispoziţia
unităţilor şi
instituţiilor de
învăţământ
superior şi se
cuprind în
bugetul de
venituri şi
cheltuieli ale
instituţiei, fără
vărsăminte la
bugetul de stat.

Anexa
3/27
Cap.
7101

Să se suplimenteze titlul Cheltuieli
materiale şi servicii (titlul 30) în
aşa fel încât acesta să fie cu 50 %
mai mare decât capitolul
Transferuri (titlul 38), prin

Doru Dumitru
Palade

Pentru
majorarea
finanţării
programului
Orizont 2000.
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diminuarea acestuia din urmă.
Cap.
5701
cod

27.57.
01.20

Majorarea sumei alocate de la
bugetul de stat pentru investiţii la
universitatea din Piteşti la valoarea
de 25 mld.lei.

Senatori: Nicolae
Văcăroiu şi
Constantin
Nicolescu

Pentru
realizarea
investiţiei
propuse,
neexistând
garanţia
surselor proprii
cât şi pentru
plata datoriilor
restante.

Anexa
8/b

nr.crt.
15

col.II

Să se majoreze fiunanţarea
cheltuielilor de personal cu suma
de 31.980.600 mii lei.
Sursa: capitolul rezervat acţiunilor
economice de la art.20.

Deputat: Marton
Arpad

Pentru
asigurarea
fondului de
salarii.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

        CAMERA DEPUTAŢILOR         SENAT

  COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,       COMISIA PENTRU SĂNĂTATE,
     ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT      ECOLOGIE, TINERET ŞI SPORT
    Bucureşti 02 aprilie 2001
    Nr.198/XVIII/9     Nr.XXV/192/2.04.2001

Către,
COMISIA PENTRU BUGET, FINANŢE ŞI BĂNCI

CAMERA DEPUTAŢILOR
SENAT

AVIZ

asupra proiectului Legii Bugetului de Stat pe anul 2001

Prin adresele nr.208/26 martie 2001 şi nr.L 120/26.03.2001, Comisia
pentru învăţământ ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor, respectiv,
Comisia pentru sănătate, ecologie, tineret şi sport a Senatului, au fost sesizate de
către cele două Birouri Permanente pentru a dezbate şi aviza proiectul Legii
Bugetului de Stat pe anul 2001.

La analiza proiectului de lege au participat reprezentanţi ai Ministerului
Tineretului şi Sportului, precum şi reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor
Publice.

Cele două Comisii reunite în şedinţe de lucru în zilele de 29 martie şi 02
aprilie 2001, au hotărât să avizeze favorabil proiectul Legii Bugetului de Stat pe
anul 2001 la Capitolul Ministerul Tineretului şi Sportului, cu următoarele
amendamente:



9

9

1. Din sumele alocate pentru activităţi de cultură, religie şi acţiuni privind
activitatea sportivă şi de tineret unor alţi ordonatori de credite, se redistribuie la
Cap.5901, subcap.21 (activitatea de tineret) în cadrul sumelor alocate de M.T.S.
– 14 mld. lei, astfel:

- 10 md. lei de la Ministerul de Interne ( 8 md. lei din cadrul subcap. 20 –
activitate sportivă, din totalul de 54. 414.837 lei şi 2 md. lei din subcap. 50 – alte
instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi acţiuni privind activitatea sportivă şi
de tineret, din totalul de 5.766.000 lei)

- 2 md. lei de la Ministerul Afacerilor Externe (subcap. 50 – alte instituţii şi
acţiuni privind cultura, religia şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret,
din totalul de 17.578.000 lei)

- 1 md. lei de la Ministerul Apărării Naţionale (subcap.20 – activitate
sportivă, din totalul de 13.033.777 lei)

- 1 md. lei de la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
(subcap.20 – activitate sportivă, din totalul de 12.149.000 lei)

2. Din sumele alocate la capitolul 5101 (autorităţi publice) se redistribuie
la capitolul 5901 subcap.20 (activitatea sportivă) în cadrul sumelor alocate
M.T.S. – 22 md. lei, astfel:

- 7 md. lei de la Secretariatul General al Guvernului (titlul 30 - alte cheltuieli,
din totalul de 27.117.311 lei )

- 15 md. lei de la Secretariatul General al Guvernului (titlul 25 - materiale şi
prestări de serviciu cu caracter funcţional, din totalul de 74.500.000 lei )

În consecinţă, se modifică Anexa 3/30 privind bugetul pe anul 2001
aferent M.T.S. astfel:

Indicator - TOTAL GENERAL
  în loc de 731.278.986 – se propune 767.278.986

Indicator - II. CHELTUIELI TOTAL
  În loc de 719.778.986 – se propune 755.778.986

Indicator - CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND

       ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET
  În loc de 697.788.986 – se propune 733.788.986

Indicator - CHELTUIELI CURENTE, Art.01
  În loc de 662.283.986 – se propune 698.283.986

Indicator – ACTIVITATEA SPORTIVĂ, Subcap.20
  În loc de 537.247.700 – se propune 559.247.700

Indicator – ACTIVITATEA DE TINERET
  În loc de 60.303.000 – se propune 74.303.000

MOTIVARE: Bugetul de stat pe anul 2001, în partea referitoare la
finanţarea activităţilor specifice M.T.S., reprezintă poate, cea mai dură
reducere a alocaţiilor bugetare comparativ cu anul 2000. Astfel, dacă în
bugetul de stat pe anul 2000 s-a alocat o sumă de aprox. 650 md. lei anul
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acesta suma a fost de aprox. 719 md. lei, ceea ce reprezintă, prin raportarea
la inflaţie, o reducere cu 21,9% a fondurilor alocate.

Observăm şi în acest an că în cadrul capitolului 5901 intitulat
“Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret”, în
afară de Ministerul Tineretului şi Sportului şi Ministerul Culturii-Cultelor,
apar 13 ordonatori de credite care administrează sumele alocate în cadrul
acestui capitol, ceea ce dovedeşte că multe ministere doresc  să se ocupe de
activităţi ce nu  le sunt specifice.

De asemenea, alocaţiile pentru activitatea sportivă,  chiar dacă rezultatele obţinute în
anul care a trecut pot fi considerate ca fiind foarte bune, au scăzut dramatic, cu
30,47% faţă de anul 2000.

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE,

Prof.univ.dr.ing. Anghel Stanciu Vp. Prof.univ.dr. Sorin Oprescu
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