
 

 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR   SENAT 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI  
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT                                       ŞTIINŢĂ 
 
Nr.29/476/ 24 octombrie 2001               Nr.XX/418/24 octombrie 2001 
  
  Către 
   COMISIA PENTRU BUGET FINANŢE ŞI BĂNCI 
    CAMERA DEPUTAŢILOR 
          SENAT 
 
 Prin adresele nr.563/2001 şi nr.L 424/2001 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 
2002. 
 Cele două Comisii reunite în şedinţa comună din 23 octombrie 2001 au 
hotărât să-l avizeze favorabil, cu următoarele amendamentele: 
 
 CAPITOLUL ÎNVĂŢĂMÂNT  
 
  A. AMENDAMENTE ADMISE 
 
Art.29 (1) - va avea următorul cuprins: 
 

(1) Finanţarea cheltuielilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, 
cu excepţia manualelor şi a celor prevăzute la art.XIII alin.(1) lit.a)-e) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.32/2001 pentru reglementarea 
unor probleme financiare, aprobată prin Legea nr.374/2001, creşelor şi 
centrelor judeţene şi locale de consultanţă agricolă se asigură din 
bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază 
acestea îşi desfăşoară activitatea, echilibrate prin transferuri de la 
bugetul de stat. 

Autor: Grupul parlamentar al PNL 
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Motivare: În bugetele locale, sunt cuprinse sume în funcţie de 
posibilităţile localităţilor, care nu acoperă necesarul de finanţare şi este 
deci nevoie de echilibrare de la bugetul de stat, având în vedere 
transferarea a o serie de activităţi în atribuţiile consiliilor locale. 

 
Art.29 (7) - va avea următorul cuprins: 
 
 (7) Din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
bugetele locale se suportă şi cheltuielile aferente facilităţilor de transport 
feroviar pe liniile interne pentru personalul didactic preuniversitar, potrivit 
prevederilor art.107 alin.(4) din Legea nr.128/1997 privind statutul personalului 
didactic. 
 
 Autori: deputaţi Moisescu George, Ionescu Smaranda 
               senator Alexandru Ionel 
 
Art. 37 (1) - va avea următorul cuprins: 
 

(1) Regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale, institutele 
naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei 
Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării 
activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată şi modificată prin Legea 
nr.51/1996, cu modificările ulterioare, şi celelalte societăţi comerciale 
pot efectua anual, în limita unei cote de până la 1,5 %, aplicată asupra 
fondului de salarii realizat anual, aferent salariaţilor cu contract 
individual de muncă, cheltuieli care sunt deductibile la calculul profitului 
impozabil, pentru funcţionarea corespunzătoare a unor activităţi sau 
unităţi aflate în administrarea acestora potrivit legii, şi anume: grădiniţe, 
creşe, dispensare, cabinete medicale, servicii de sănătate acordate în 
cazul bolilor profesionale şi al accidentelor de muncă până la internarea 
într-o unitate sanitară, muzee, cărţi pentru biblioteci, cantine, baze 
sportive, cluburi, cămine de nefamilişti, precum şi pentru şcolile pe care 
le au sub patronaj. 

 
Autori: deputaţi Moisescu George, Ionescu Smaranda 

               senator Alexandru Ionel 
 
Art. 37 (2) - va avea următorul cuprins: 

(2) În cadrul aceleiaşi limite prevăzute la alin.(1) unităţile menţionate pot 
aloca sume şi pentru: acoperirea unei părţi din cheltuielile ocazionate de 
procurarea unor daruri pentru copiii salariaţilor; acoperirea parţială a 
costului transportului la şi de la locul de muncă al salariaţilor; suportarea 
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parţială a costului biletelor de tratament sau de odihnă pentru salariaţii 
proprii şi pentru membrii de familie ai acestora, inclusiv al transportului; 
acordarea de ajutoare pentru înmormântare; acordarea de ajutoare unor 
salariaţi care au suferit pierderi însemnate în gospodăriile proprii ca 
urmare a calamităţilor naturale, pentru acoperirea unei părţi din cheltuieli 
în cazul unor boli grave sau incurabile, precum şi pentru contribuţia la 
fondurile de intervenţie ale asociaţiei profesionale, potrivit prevederilor 
art.51 din Legea minelor nr.61/1998. De asemenea, unităţile 
menţionate pot contribui prin alocarea unor sume la ajutorarea 
copiilor din şcoli şi centrele de plasament. 

 
Autori: deputaţi Moisescu George, Ionescu Smaranda 

               senator Alexandru Ionel 
 
 
Art. 49. După alin.(3) se introduce alin.nou (31), cu următoarea formulare: 
 

(31) În cazul instituţiilor de învăţământ superior şi unităţilor din 
învăţământul preuniversitar se pot acorda personalului propriu tichete 
de masă din veniturile realizate în condiţiile legii. 
 
 Autor: deputaţi Ecaterina Andronescu, Petru Andea 
  
 Motivare: Acordarea tichetelor de masă pentru salariaţii instituţiilor şi 
unităţilor de învăţământ este motivată de nivelul scăzut al salarizării în acest 
sector de activitate. 

 
Anexa 3/27/01, Cap.5003 
 
 1. Din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării să fie eliminate sumele 
alocate din venituri extrabugetare în sumă de 4.106.844.000 mii lei. 
 
 Autor: deputat Anghel Stanciu 
  
 Motivare: 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, conform art.170 (3) 
din Legea nr.84/1995, republicată. 
 
 2. Suma de 4.106.844.000 mii lei se reintroduce în buget din următoarele 
surse:  
 - Ministerul Justiţiei - Cap.003 venituri fiscale - 1.000.000.000 lei 
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 - Ministerul Agriculturii,Alimentaţiei şi Pădurilor-Cap.5001 cheltuili 
curente - 2.000.000.000 lei 
 - Ministerul Lucrărilor Publice,Transporturilor şi Locuinţei - Cap.5000 
cheltuieli curente - 4.000.000.000 lei 
 - Ministerul Finanţelor Publice - Cap.5000, art.60 rezerve - 103.844.000 
mii lei. 
 

Autor: Comisiile reunite 
 
Anexa nr.3/27/28, pag.193 din Proiectul de buget pe anul 2002, Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării:  
  
 Fişa obiectivului de investiţii: Spaţii pt. practică şcolară la Grup Şcolar 
agricol Tg.Neamţ (Centrul de formare a cadrelor didactice din Rep.Moldova), 
se va corecta cu ,,zona Moldova,,.  
 
 Autor: deputat Ecaterina Andronescu 
 
Propunere la Cap.57.01 din bugetul pe anul 2002 aferent Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării cod 27.57.01.09 
 
 Obiectiv de investiţii în continuare: Facultatea de medicină Veterinară 
Cluj-Napoca solicită pentru programul 4.1. program 2000, 5 miliarde lei 
(comasarea programului 2002 şi 2003). 
 
 Autor: deputat Alexandru Lăpuşan 
 
 Motivare: Obiectivul poate fi finalizat în anul 2002 când Facultatea de 
medicină veterinară Cluj-Napoca împlineşte 40 de ani de existenţă. 
 
 
 
Anexa nr.10 
 1. Numărul maxim de posturi finanţat pentru învăţământul preuniversitar 
de stat în judeţul Iaşi este de 13.982 în loc de 13.672. 
 
 Autor: Comisiile reunite 
 
 Motivare: Diferenţa de posturi a fost generată de modificările intervenite 
în aplicarea Planului cadru de învăţământ, reînfiinţarea unor grădiniţe, 
înfiinţarea unui număr mai mare de clase de liceu, şcoală profesională şi de 
ucenici datorată existenţei unui număr mai mare de absolvenţi. 
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  2. Sumele defalcate pe valoarea adăugată pentru judeţul Iaşi (Anexa nr.9 
a) se suplimentează cu suma de 23,4 miliarde lei. 
 
 Autor: Comisiile reunite 
 
 Surse: Ministerul Finanţelor Publice, cap.5000, art.60 Rezerve - 23,4 
miliarde lei. 
 
Anexa 9, 9a, 9b 
 
 Suplimentarea sumei propuse pentru jud. Mureş cu 215.000.000 mii lei. 
 
 Autor: deputat Adrian Moisoiu 
 
 Motivare: În anexele 9, 9a şi 9b se prevede pentru jud. Mureş suma de 
905.666.500 mii lei drept sumă defalcată din TVA pentru finanţarea cheltuielilor 
instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, a creşelor, centrelor judeţene şi 
locale de consultanţă agricolă, susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor 
copilului şi a persoanelor cu handicap pe anul 2002. Se cere suplimentarea 
acestei sume cu 215.000.000 mii lei, după cum urmează: 
 - 5.000.000 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor de personal de 
specialitate din învăţământul special; 
 - 141.000.000 mii lei finanţarea cheltuielilor de personal din învăţământul 
preuniversitar de stat; 
 - 42.000.000 mii lei pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului; 
 - 27.000.000 mii lei pentru susţinerea sistemului de protecţia persoanelor 
cu handicap. 
 
 Surse: Anexa nr.11 - categoriile de venituri şi cheltuieli care se prevăd în 
bugetele locale pe anul 2002 cap.I, pct.6 Venituri din privatizare. 
 
 
 
La Anexa nr.3/27/28 - Bugetul M.E.C. pe anul 2002 
 Completarea Anexei cu    următoarea 
 
                      FIŞĂ 
M.E.C.       Anexa nr.3/27/28 
Capitol 57.01 Învăţământ  
Cod 27.57.01.62 
 
Obiectivul de investiţii: Centru de documentare şi creaţie tehnică al Universităţii 
Politehnica din Timişoara 
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Obiectiv nou de investiţii 
A. Date generale: 
1. Date geografice: 
1.1. Judeţ - Timiş 
1.2. Municipiu Timişoara 
1.3. Amplasament: Bd.V.Pârvan nr.1,2. 
2. Date de promovare a studiului de fezabilitate 
2.1. Nr.şi data acordului MFP - 31.525/27.04.99 
2.2. Nr.şi data aprobării HG    - HG 1033/14.12.99 
 
B. Date din indicatorii tehnico-economici aprobaţi şi din documentele de 
deschidere a finanţării 
1. Valoarea totală a obiectivului (mii lei)  - 202.760.000 mii lei 
2. Capacităţi aprobate    - 13.5.46 mp, suprafaţă desfăşurată 
3. Durată de realizare aprobată (număr luni)- 60 luni 
4. Valoare totală a deschiderii finanţării - 
5. Durata de realizare contractată  - 
 
C. Date privind derularea lucrărilor: 
1. Data începerii investiţiei   - 2002 
2. Data programată a terminării PIF  - 2007 
 
D. Date privind sursele de finanţare ale investiţiei şi costurile de funcţionare şi 
de întreţinere după punerea în funcţiune: 
        - mii lei - 

din care: Surse de finanţare 
şi costurile de funcţionare 

TOTAL 
2002        2003      2004         2005            Estimare anii  
                                                                  ulteriori      
                                          

1.Total surse de finanţare a 
investiţiei,din care: 

202.760.000 12.000.000   30.000.000  35.000.000  40.000.000   85.760.000 

1.1. Din surse proprii 120.000.00 10.000.000  20.000.000  25.000.000  25.000.000    40.000.000 
1.2. Credite interne - -                 -                 -                 -                          - 
1.3. Credite externe - -                 -                 -                 -                          - 
1.4. Fond special - -                 -                 -                 -                          - 
1.5. Buget de stat 82.760.000 2.000.000 10.000.000  10.000.000   15.000.00            45.760.000 
1.6. Alte surse - -                 -                 -                -                            - 

 
Sumele de la bugetul de stat pe anul 2002, în cuantum de 2.000.000 mii lei, 
propun să fie preluate de la Capitolul 57.01 Învăţământ, cod 27.57.01.61, anexa 
nr.3/27/28, unde se prevăd 1.434.068.125 mii lei pentru alte lucrări de investiţii. 
 

Autor: deputat   Petru Andea 
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Motivare: Universitatea Politehnica Timişoara este obligată prin hotărâre 
judecătorească să retrocedeze cea mai mare clădire a sa, situată în P-ţa Horaţiu 
nr.1, clădire ce adăposteşte o serie de catedre, sala de sport şi Biblioteca U.P.T. 
La ora actuală, U.P.T. nu dispune de nici un spaţiu adecvat mutării bibliotecii, 
rezultând cu necesitate construcţia unui nou local,  care să servească atât ca 
centru de documentare cât şi ca spaţiu de creaţie tehnică. 

 
NOTĂ: Art.15 se modifică corespunzător  cu sumele cuprinse în 

amendamente. 
 
 B. AMENDAMENTE RESPINSE 
 
 

Art.6. În cuprinsul art.6 se introduce un alin.nou: 
 (6) În cursul anului 2002 se suspendă colectarea cotelor din taxele de 
şcolarizare, prevăzute în anexa nr.1 la Cap.0801, subcap.08. 
 
 Autor: Grupul parlamentar al PNL 
 
Art.17 (4) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării 
se suportă şi bursele studenţilor şi elevilor din Republica Moldova, acordate 
potrivit dispoziţiilor legale. Tot din sumele prevăzute în bugetul Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării se vor suporta şi bursele pentru studenţii şi elevii ai căror 
părinţi sunt beneficiarii Legii nr.42/1990, modificată şi republicată. 
 

Autori: deputaţi Moisescu George, Ionescu Smaranda 
               senator Alexandru Ionel 
 
Art.20 (3) Alin.3 al art.20 se reformulează: 
 (3) Instituţiile publice din subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării 
finanţate integral din venituri extrabugetare pot beneficia de alocaţii de la 
bugetul de stat pentru cheltuieli de capital. 

 
Autor: Grupul parlamentar al PNL 

 
 
Art.29 (1) Finanţarea cheltuielilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de 
stat, cu excepţia manualelor, a tichetelor de masă şi a celor prevăzute la art.XIII, 
alin.(1) lit.a)-e) din Ordonanaţa de urgenţă a Guvernului nr.32/2001 pentru 
reglementarea unor probleme financiare, aprobată prin Legea nr.374/2001, 
creşelor şi centrelor judeţene şi locale de consultanţă agricolă se asigură din 
bugetele locale ale unităţilor administrativ teritoriale în a căror rază acestea îşi 
desfăşoară activitatea. 
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Autori: deputaţi Moisescu George, Ionescu Smaranda 

               senator Alexandru Ionel 
 
Art.29 (5) Pentru finanţarea cheltuielilor instituţiilor de învăţământ 
preuniversitar de stat (...) autorităţile administraţiei publice locale vor aloca şi 
sume din bugetele proprii ale acestora, în limita sumelor disponibile la capitolul 
bugetar respectiv. 
 
  (7) Din bugetele locale  se suportă (...), potrivit prevederilor art.107 
alin.(4) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, în limita 
sumelor disponibile la capitolul bugetar respectiv şi echilibrtate prin transferuri 
de la bugetul de stat. 
 
 Autor: Grupul parlamentar al PNL 
 
 
 
 
    PREŞEDINTE          PREŞEDINTE 
  Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu                        Acad.Păun Ion Otiman     

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


