PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT

Bucureşti, 7 martie 2002
Nr.29/109

AVIZ
asupra proiectului de Lege privind finanţele publice
În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi
sport a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind finanţele publice, trimis cu
adresa nr.102 din 5 martie 2002, înregistrată sub nr.29/109 din 5 martie 2002.
Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia a dezbătut proiectul de lege, menţionat mai sus, în
şedinţa din 6 martie 2002. În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, s-a hotărât avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu
următoarele amendamente:
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Nr.
Textul iniţial
crt.
1. Art.10, alin.(4) - Se interzice reţinerea şi
utilizarea de venituri în regim extrabugetar şi
constituirea de fonduri publice în afara
bugetului de stat.

2.

Art.11, alin.(2) - Toate operaţiunile de încasări
şi plăţi efectuate în cursul unui an bugetar în
contul unui buget aparţin exerciţiului
corespunzător de execuţie a bugetului
respectiv.

3.

Art.14, alin.(3) - Nici o cheltuială din fonduri
publice nu poate fi angajată, ordonanţată şi
plătită dacă nu este aprobată potrivit legii şi nu
are prevederi bugetare.

4.

Art.15, alin.(2) - După depunerea proiectului
legii bugetare anuale la Parlament, nu se poate
aproba nici un act normativ care să diminueze
veniturile bugetare sau să majoreze cheltuielile

Amendamentul propus
(Autorul)
Art.10, alin.(4) - Reţinerea şi utilizarea de
venituri în regim extrabugetar şi constituirea de
fonduri publice în afara bugetului de stat se
poate face numai de instituţiile publice
prevăzute la art.62 (1) lit.b şi lit.c şi art.68.
Autor: Comisia

Motivare

Conform
Legii
învăţământului
nr.84/1995, republicată,
art.170 (3), instituţiile de
învăţământ pot beneficia
şi utiliza şi alte surse de
venituri.
Art.11, alin.(2) - Toate operaţiunile de încasări Se exceptează veniturile
şi plăţi efectuate în cursul unui an bugetar în proprii gestionate în regim
contul unui buget aparţin exerciţiului extrabugetar.
corespunzător de execuţie a bugetului respectiv,
cu excepţia instituţiilor publice prevăzute la
art.62 (1) lit.b şi lit.c şi art.68.
Autor: Comisia
Art.14, alin.(3) - Nici o cheltuială din fondurile Se exceptează cheltuielile
provenite de la bugetul de stat, bugetul din veniturile proprii
în
regim
asigurărilor sociale şi bugetele fondurilor gestionate
speciale nu poate fi angajată, ordonanţată şi extrabugetar.
plătită dacă nu este aprobată potrivit legii şi nu
are prevederi bugetare.
Autor: Comisia
Art.15, alin.(2) - După aprobarea proiectului Aprobarea legii bugetului
legii bugetare anuale la Parlament, nu se poate anual este momentul în
aproba nici un act normativ care să diminueze care bugetul nu mai poate
veniturile bugetare sau să majoreze cheltuielile suferi modificări.
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5.

6.

7.

bugetare aferente exerciţiului bugetar pentru care
s-a elaborat bugetul. Astfel de acte normative pot
fi aprobate în condiţiile prevederilor alin.(1), dar
cu precizarea surselor de acoperire a diminuării
veniturilor sau a majorării cheltuielilor bugetare.
Autor: Anghel Stanciu
Art.16, alin.(1)
lit.c - bugetele instituţiilor publice finanţate
parţial din bugetele de la lit.a, prin lege, ca anexe
la bugetele ordonatorilor principali de credite, cu
excepţia instituţiilor publice prevăzute la
art.62 (1) lit.b şi lit.c şi art.68 pentru care în
anexe se prevăd numai sumele de la buget.
Autor: Comisia.
Art.17, alin.(3) - În timpul dezbaterilor nici un Se elimină.
amendament propus la legea bugetară anuală Autor: Comisia
nu poate fi aprobat decât dacă prin acesta se
redistribuie, se reduce sau se elimină o
cheltuială. Nu pot fi aprobate amendamente
care determină majorarea nivelului deficitului
bugetar.
La Art.20 se introduce alin.nou, alin.(5), cu
următorul cuprin:
(5) Ordonatorii secundari sau terţiari de
credite, după caz, pot delega această calitate
înlocuitorilor de drept împuterniciţi în acest
scop. Prin actul de delegare ordonatorii
secundari sau terţiari de credite vor preciza
bugetare aferente exerciţiului bugetar pentru
care s-a elaborat bugetul. Astfel de acte
normative pot fi aprobate în condiţiile
prevederilor alin.(1), dar cu precizarea surselor
de acoperire a diminuării veniturilor sau a
majorării cheltuielilor bugetare.
Art.16, alin.(1)
lit.c - bugetele instituţiilor publice finanţate
parţial din bugetele de la lit.a, prin lege, ca
anexe la bugetele ordonatorilor principali de
credite.

Conform
prevederilor
Legii
învăţământului
nr.84/1995, republicată,
art.170
(3)
şi
cu
modificările
şi
completările
ulterioare
(ordonanţa de urgenţă
nr.184/2001, art.2).
Afectează suveranitatea
Parlamentului şi încălcă
Constituţia

Precizare necesară în caz
de indisponibilitate a
conducătorului instituţiei
respective.
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limitele şi condiţiile delegării.
8.

9.

Autor: Comisia
Art.21 alin.(4) - Ordonatorii principali de Se elimină.
credite vor repartiza potrivit alin.1, creditele
bugetare, după reţinerea a 10 % din prevederile Autor: Comisia
aprobate acestora, pentru asigurarea unei
execuţii bugetare prudente, cu excepţia
cheltuielilor de personal şi a celor care decurg
din obligaţii internaţionale, care vor fi
repartizate integral. Repartizarea sumelor
reţinute în proporţie de 10 % se face în
semestrul al doilea după examinarea de către
Guvern a execuţiei bugetare pe primul
semestru.
Art.29, alin.(4) - Numărul de salariaţi, Art.29, alin.(4) - Numărul de salariaţi,
permanenţi şi temporari şi fondul salariilor de permanenţi şi temporari şi fondul salariilor de
bază, se aprobă, distinct, prin anexă la bugetul bază, se aprobă, distinct, prin anexa la bugetul
fiecărui ordonator principal de credite. fiecărui ordonator principal de credite. Numărul
Numărul de salariaţi aprobat fiecărei instituţii de salariaţi aprobat fiecărei instituţii publice nu
poate fi depăşit. Fac excepţie instituţiile şi
publice nu poate fi depăşit.
activităţile finanţate integral sau parţial din
venituri proprii.

Se propune eliminarea
pentru a nu pericilita
activitatea şi a nu crea
disfuncţionalităţi în cadrul
instituţiei bugetare.

Se
încalcă principiul
autonomiei manageriale şi
finanţării globale.

Autor: Comisia
10. Art.32 - Ministerul Finanţelor Publice va Art.32 - Ministerul Finanţelor Publice va înainta Prevederea este necesară
înainta Guvernului, până la data de 1 mai Guvernului, până la data de 1 mai, obiectivele pentru
a
răspunde
obiectivele politicii fiscale şi bugetare pentru politicii fiscale şi bugetare pentru anul bugetar şi propriilor
strategii
a
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anul bugetar pentru care se elaborează
proiectul de buget şi următorii trei ani,
împreună cu limitele de cheltuieli stabilite pe
ordonatorii principali de credite, urmând ca
acesta să le aprobe până la data de 15 mai şi să
informeze Comisiile pentru buget, finanţe şi
bănci ale Parlamentului asupra principalelor
orientări ale politicii sale macroeconomice şi
ale finanţelor publice.

următorii trei ani, împreună cu limitele de ordonatorilor principali de
cheltuieli stabilite în baza discuţiilor purtate cu credite.
ordonatorii principali de credite, urmând ca
acesta să le aprobe până la data de 15 mai şi să
informeze Comisiile pentru buget, finanţe şi
bănci ale Parlamentului, asupra principalelor
orientări ale politicii sale macroeconomice şi ale
finanţelor publice.

Autor: Comisia
11. Art.39, alin.(3) - Informaţiile financiare vor Art.39, alin.(3) - Informaţiile financiare vor
include:
include:
a) valoarea totală a proiectului;
a) valoarea totală a proiectului determinată pe
baza metodologiei elaborate de Ministerul
Finanţelor Publice;
12. Art.41, alin.(1) - Ministerul Finanţelor Publice Se elimină.
este împuternicit să stabilească conţinutul,
forma şi informaţiile referitoare la programele
de investiţii necesare în procesul de elaborare a
bugetului.
(2) Ministerul Finanţelor Publice stabileşte prin Se elimină.
norme metodologice, criteriile de evaluare şi
selecţie a obiectivelor de investiţii publice.
Autor: Comisia
13. Art.42, alin.(1),
Art.42, alin.(1),
lit.c - ceilalţi ordonatori de credite pentru valori lit.c - ceilalţi ordonatori de credite pentru valori
până la 18 miliarde lei, cu avizul prealabil al până la 18 miliarde lei.
ordonatorului principal de credite.
Autor: Comisia

Prevederea este necesară
pentru
a
exista
o
modalitate unitară de
stabilire a acestei valori.
Prin aceste prevederi rolul
ordonatorului principal de
credite este diminuat
comparativ
cu
legea
precedentă.

Pentru
procesului
investiţional.

accelerarea
de
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14. Art.42, alin (2) Documentaţiile tehnicoeconomice aferente investiţiilor publice ce se
realizează pe bază de credite externe
contractate sau garantate de stat, indiferent de
valoarea acestora se supun aprobării
Guvernului.
15. Art.42 alin. (3) Limitele valorice privind
competenţele de aprobare a documentaţiilor
tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii
noi, se pot modifica prin hotărâre a Guvernului,
în funcţie de evoluţia indicelui de preţuri.

Se elimină.
Autor: Comisia

Art.42,
(3)
Limitele
valorice
privind
competenţele de aprobare a documentaţiilor
tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii
noi, se pot modifica, cel puţin anual, prin
hotărâre a Guvernului, prin legea bugetului sau
a ordonanţelor de modificare a acesteia, în
funcţie de evoluţia inflaţiei.
Autor: Comisia
Art.43, alin.(2) - Ordonatorii de credite
actualizează şi aprobă valoarea fiecărui obiectiv
de investiţii nou sau în continuare, în funcţie de
evoluţia preţurilor. Ministerul Finanţelor
Publice elaborează metodologia în baza căreia
se actualizează valorile obiectivelor de
investiţii în funcţie de evoluţia preţurilor.

Documentaţiile tehnicoeconomice
aferente
investiţiilor sunt aprobate
de finanţator.
Prevederea asigură o mai
mare
flexibilitate
în
procesul de aprobare a
investiţiilor.

Ordonatorul principal de
credite nu are aparatul
necesar
verificării
elementelor pe baza cărora
să se facă actualizarea. De
asemenea, este necesară o
metodologie unitară în
ceea
ce
priveşte
actualizarea
valorii
Autor: Comisia
obiectivelor de investiţii.
17. Art.44, alin.(3) - În situaţia în care, din motive Art.44, alin.(3) - În situaţia în care, din motive Prevederea este necesară
obiective, implementarea unui proiect de obiective, implementarea unui proiect de pentru a se putea răspunde
investiţii nu se poate realiza conform proiecţiei investiţii nu se poate realiza conform proiecţiei operativ
situaţiilor
16. Art.43, alin.(2) - Ordonatorii principali de
credite, pe propria lor răspundere,
actualizează şi aprobă valoarea fiecărui
obiectiv de investiţii nou sau în continuare, în
funcţie de evoluţia indicilor de preţuri.
Această operaţiune este supusă controlului
financiar preventiv potrivit prevederilor
art.23 şi art25.
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bugetare, ordonatorii principali de credite pot
solicita Ministerului Finanţelor Publice până la
31 octombrie redistribuirea fondurilor între
proiectele înscrise în programul de investiţii
anexă la buget.

bugetare, ordonatorii principali de credite sunt
autorizaţi, pe tot parcursul anului, să aprobe
redistribuirea fondurilor între proiectele înscrise
în programul de investiţii anexă la buget,
precum şi între obiectivele de investiţii sau
între alte categorii de cheltuieli de investiţii.
Aceste modificări vor fi aduse la cunoştinţa
Ministerului Finanţelor Publice.
Autori: Comisia
Art.47, alin.(5) - Virările de credite bugetare
între celelalte subdiviziuni ale clasificaţiei
bugetare, care nu contravin dispoziţiilor
prezentului articol sau legii bugetare anuale, sunt
în competenţa fiecărui ordonator principal de
credite, pentru bugetul propriu şi bugetele
instituţiilor subordonate, care urmează a se
suplimenta, înainte de angajarea cheltuielilor.

18. Art.47, alin.(5) - Virările de credite bugetare
între celelalte subdiviziuni ale clasificaţiei
bugetare, care nu contravin dispoziţiilor
prezentului articol sau legii bugetare anuale,
sunt în competenţa fiecărui ordonator principal
de credite, pentru bugetul propriu şi bugetele
instituţiilor subordonate, şi se pot efectua în
limita a 10 % din prevederile capitolului
bugetar la nivelul ordonatorului principal de
credite, care urmează a se suplimenta, cu cel Autori: Comisia
puţin o lună, înainte de angajarea cheltuielilor.
19. Art.47, alin.(6) - Pe baza justificărilor
corespunzătoare, virările de credite de la un
capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare,
precum şi între programe, se pot efectua, în
limita a 10 % din prevederile capitolului
bugetar la nivelul ordonatorului principal de

concrete ce apar pe
parcursul anului precum şi
reorientărilor
ordonatorilor de credite în
ce priveşte priorităţile
investiţionale.

Prevederea
diminuează
rolul ordonatorului de
credite comparativ cu
legea precedentă.

Art.47, alin.(6) - Pe baza justificărilor Prevederea asigură o mai
corespunzătoare, virările de credite de la un mare flexibilitate în faza
capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare, execuţiei bugetare.
precum şi între programe, se pot efectua, înainte
de angajarea cheltuielilor, cu acordul
Ministerului Finanţelor Publice.
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credite şi, respectiv, 5 % din prevederile
programului, care urmează a se suplimenta,
cu cel puţin o lună, înainte de angajarea
cheltuielilor, cu acordul Ministerului Finanţelor
Publice.
20. Art.52, alin.(2) - Guvernul poate stabili prin
hotărâre,
la
propunerea
ministrului
finanţelor publice, acţiunile şi categoriile de
cheltuieli pentru care se pot efectua plăţi în
avans de până la 30 % din fondurile publice,
criteriile, procedurile şi limitele care se vor
folosi în acest scop.
21. Art.52, alin.(8) - Sumele reprezentând plăţi în
avans, efectuate potrivit alin.(7) şi nejustificate
prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii
prestate până la sfârşitul anului, în condiţiile
prevederilor contractuale, vor fi recuperate de
către instituţia publică care a acordat avansurile
şi se vor restitui bugetului din care au fost
avansate. În cazul nelivrării bunurilor,
neefectuării lucrărilor şi serviciilor, angajate
pentru care s-au plătit avansuri, recuperarea
sumelor de către instituţia publică se face cu
perceperea majorărilor de întârziere existente
pentru veniturile bugetare, calculate pentru
perioada de când s-au acordat şi până s-au
recuperat.

Autor: Comisia

Art.52, alin.(2) - Ordonatorii principali de
credite pot stabili acţiunile şi categoriile de
cheltuieli pentru care se pot efectua plăţi în avans
de până la 30 % din fondurile publice, criteriile,
procedurile şi limitele care se vor folosi în acest
scop.
Autor: Comisia; Antonescu Napoleon Niculae
Art.52, alin.8 - Sumele reprezentând plăţi în
avans, efectuate potrivit alin.(7) şi nejustificate
prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii
prestate până la sfârşitul anului, în condiţiile
prevederilor contractuale, vor fi recuperate de
către instituţia publică care a acordat avansurile
şi se vor restitui bugetului din care au fost
avansate, cu excepţia avansurilor acordate în
cadrul contractelor finanţate prin credite
externe. În cazul nelivrării bunurilor,
neefectuării lucrărilor şi serviciilor, angajate
pentru care s-au plătit avansuri, recuperarea
sumelor de către instituţia publică se face cu
perceperea majorărilor de întârziere existente
pentru veniturile bugetare, calculate pentru

S-au avut în vedere
specificitatea
fiecărui
domeniu
precum
şi
necesitatea de a răspunde
propriilor strategii.

S-a avut în vedere
prevederile
acordurilor
încheiate între Guvern şi
organismele financiare.
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perioada de când s-au acordat şi până s-au
recuperat.
Autor: Comisia
22. Art.53, alin.(1) - Salariile în sistemul bugetar Art.53, alin.(1) - Salariile în sistemul bugetar se Salariile bugetarilor fiind
se plătesc odată pe lună, în perioada 5 - 15 ale plătesc de două ori pe lună, în perioada 5 - 15 modeste, nu se poate
fiecărei luni, pentru luna precedentă.
ale fiecărei luni, pentru luna precedentă şi în aştepta o lună.
perioada 20 - 30 pentru luna în curs.
Autor: Comisia
23. Art.53, alin.(3) - La ordonatorii principali de Se elimină.
credite şi instituţiile publice din subordinea
acestora la care salariile se plătesc de două ori Autor: Comisia
pe lună, aplicarea prevederilor alin.(1) şi
alin.(2) se face începând cu luna ianuarie 2005.
24. Art.60, alin.(1) - Execuţia de casă a bugetelor Art.60, alin.(1) - Execuţia de casă a bugetelor
ce compun sistemul bugetar se realizează prin ce compun sistemul bugetar se realizează prin
trezoreria statului pe baza normelor trezoreria statului dacă legea nu prevede altfel,
metodologice emise de Ministerul Finanţelor pe baza normelor metodologice emise de
Publice, care asigură:
Ministerul Finanţelor Publice, care asigură:
25. Art.61, alin.(4) - Disponibilităţile din fondurile
externe nerambursabile şi cele din fondurile
publice destinate cofinanţării contribuţiei
financiare a Comunităţii Europene rămase la
finele exerciţiului bugetar în conturile

Salariile bugetarilor fiind
modeste, nu se poate
aştepta o lună.

Conform
prevederilor
Legii nr.790/2001, art.1,
alin.(2)
privind
reglementarea
rulării
resurselor financiare ale
universităţilor prin bănci
comerciale.
Autor: Comisia
prevederilor
Art.61, alin.(4) - Fac excepţie de la prevederile Conform
alin.(3): fondurile externe rambursabile şi art.171, al.(11) din Legea
nerambursabile,
disponibilităţile
din învăţămânului.
contractele instituţionale ale instituţiilor de
învăţământ superior, disponibilităţile din
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structurilor de implementare se reportează în fondurile publice destinate cofinanţării
anul următor.
organismelor şi instituţiilor financiare cu care
Guvernul a semnat memorandumuri de
înţelegere sau acorduri rămase la finele
exerciţiului bugetar în conturile structurilor
de implementare.
26. Art.62, alin.(2) - Instituţiile publice finanţate
integral de la bugetul de stat, bugetul
asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor
speciale, după caz, varsă integral veniturile
realizate la bugetul din care sunt finanţate.

Autor: Comisia
Art.62, alin.(2) - Instituţiile publice finanţate
integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor
sociale de stat, bugetul fondurilor speciale, după
caz, varsă integral veniturile realizate la bugetul
din care sunt finanţate, dacă legea nu prevede
altfel.

Autor: Comisia
27. Art.63, alin.(2) - Fondurile băneşti acordate de Se elimină
persoanele juridice şi fizice, primite în
condiţiile alin.(1) în situaţia instituţiilor publice Autor: Comisia
finanţate integral de la buget, se varsă direct la
bugetul din care se finanţează acestea. Cu
aceste sume se majorează creditele bugetare ale
bugetului respectiv şi se vor utiliza potrivit
prevederilor art.49, al.(1) şi cu respectarea
destinaţiilor stabilite de transmiţător.
28. Art.63, alin.(3) - Lunar, în termen de 10 zile de Se elimină
la expirarea lunii, ordonatorii principali de
credite vor transmite Ministerului Finanţelor Autor: Comisia

Conform
prevederilor
Legii
învăţământului,
art.170 (3) şi ordonanţei
de urgenţă nr.184/2001,
art.2.

Eliminarea este necesară
pentru a se putea răspunde
operativ prevederilor din
contractele
de
sponsorizare şi donaţii.

Eliminarea este necesară
pentru a se putea răspunde
operativ prevederilor din
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Publice situaţia sumelor virate la buget şi
utilizate potrivit alin.(2), în vederea introducerii
modificărilor corespunzătoare în volumul şi
structura bugetului de stat, bugetului
asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor
speciale, după caz.
29. Art.63, alin.(4) - Cu fondurile băneşti acordate
de persoanele juridice şi fizice în condiţiile
alin.(1), în situaţia instituţiilor publice finanţate
potrivit prevederilor art.62 alin.(1), lit.b) şi c),
se vor majora bugetele de venituri şi cheltuieli
ale acestora. Aceste instituţii au obligaţia de a
prezenta în anexă la contul de execuţie
bugetară trimestrială şi anuală, situaţia
sumelor primite şi utilizate în aceste condiţii
şi cu care a fost majorat bugetul de venituri
şi cheltuieli.
30. Art.65, alin.(2) - Veniturile proprii ale
instituţiilor publice, finanţate potrivit art.62,
alin.(1) lit.b) şi c), provin din chirii,
organizarea de manifestări culturale şi sportive,
concursuri artistice, publicaţii, prestaţii
editoriale, studii, proiecte, valorificări de
produse din activităţi proprii sau anexe, prestări
de servicii şi altele asemenea.

contractele
de
sponsorizare şi donaţii.

Art.63, alin.(4) - Cu fondurile băneşti acordate
de persoanele juridice şi fizice în condiţiile
alin.(1), în situaţia instituţiilor publice finanţate
potrivit prevederilor art.62 alin.(1), lit.b) şi c), se
vor majora bugetele de venituri şi cheltuieli ale
acestora.

Raportarea se va face
conform
normelor
metodologice elaborate de
Ministerul
Finanţelor
Publice.

Autor: Comisia

Art.65, alin.(2) - Veniturile proprii ale Prevederile
Legii
instituţiilor publice, finanţate potrivit art.62, învăţământului, art.58 (2).
alin.(1) lit.b) şi c), provin din chirii, organizarea
de manifestări culturale şi sportive, concursuri
artistice, publicaţii, prestaţii editoriale, studii,
proiecte, valorificări de produse din activităţi
proprii sau anexe, prestări de servicii, taxe de la
persoane
fizice
şi
juridice,
donaţii,
sponsorizări, precum şi alte venituri realizate
în condiţiile legii.
Autor: Comisia
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31. Art.66, alin.(1) - Excedentele rezultate din
execuţia bugetelor instituţiilor publice,
finanţate în condiţiile art.62 alin.(1) lit.b), se
regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din
care sunt finanţate, în limita sumelor primite de
la acesta.

Art.66, alin.(1) - Excedentele rezultate din Există prevederi legale în
execuţia bugetelor instituţiilor publice, finanţate acest sens.
în condiţiile art.62 alin.(1) lit.b), se regularizează
la sfârşitul anului cu bugetul din care sunt
finanţate, în limita sumelor primite de la acesta,
dacă legea nu prevede altfel.
Autor: Comisia
Art.68, alin.(1) - Bugetele de venituri şi Prevederile din proiectul
cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din de
lege
afectează
venituri proprii se întocmesc odată cu bugetul autonomia managerială.
instituţiei publice de care aparţin.

32. Art.68, alin.(1) - Bugetele de venituri şi
cheltuieli pentru activităţile finanţate integral
din venituri proprii se întocmesc odată cu
bugetul instituţiei publice de care aparţin şi se
aprobă odată cu bugetul acesteia în
Autor: Comisia
condiţiile art.16.
33.
prevederilor
La art.68 se introduce un alin nou, alin.5, cu Conform
Legii
învăţământului,
următorul cuprins:
(5) Execedentele anuale provenite din venituri art.171 (11).
ale instituţiilor finanţate parţial de la bugetul
de stat se reportează în anul următor.

34. Art.70 (1) - Instituţiile publice, indiferent de
sistemul de finanţare şi de subordonare,
inclusiv activităţile de pe lângă unele instituţii
publice, finanţate integral din venituri proprii,
efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin
unităţile teritoriale ale trezoreriei statului în

Autori: Anghel Stanciu, Napoleon Antonescu,
Anton Ionescu, Ferenc Asztalos.
Art.70 (1) - Instituţiile publice, indiferent de Conform
prevederilor
sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv Legii nr.790/2001, art.1
activităţile de pe lângă unele instituţii publice, (2).
finanţate integral din venituri proprii, efectuează
operaţiuni de încasări şi plăţi prin unităţile
teritoriale ale trezoreriei statului în raza cărora îşi
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raza cărora îşi au sediul şi unde au deschise au sediul şi unde au deschise conturile de
conturile
de
venituri,
cheltuieli
şi venituri, cheltuieli şi disponibilităţi, dacă legea
disponibilităţi.
nu prevede altfel.
Autor: Comisia
35. Art.70 (2) - Este interzis instituţiilor publice de Art.70 (2) - Este interzis instituţiilor publice de a Conform
prevederilor
a efectua operaţiunile de mai sus prin băncile efectua operaţiunile de mai sus prin băncile Legii nr.790/2001, art.1
comerciale.
comerciale, dacă legea nu prevede altfel.
(2).
Autor: Comisia
Amendamentele Comisiei sunt susţinute de Consiliul Economic şi Social şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
Anexă: amendamente respinse în comisie.

PREŞEDINTE
Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu

SECRETAR
Ing.Nicolae Vasilescu

Consilier
Simion Cioată
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AMENDAMENTE RESPINSE
Nr.
Textul iniţial
crt.
1. Art.10, alin.(2) - Toate veniturile reţinute şi
utilizate în sistem extrabugetar, sub diverse
forme şi denumiri, se introduc în bugetul de
stat, urmând regulile şi principiile acestui
buget, cu excepţia celor prevăzute la art.62,
alin.(1), lit.b) şi c) şi la art.68.
2.

Art.10, alin.(4) - Se interzice reţinerea şi
utilizarea de venituri în regim extrabugetar şi
constituirea de fonduri publice în afara
bugetului de stat.

Amendamentul propus
Motivare
(Autorul)
Art.10, alin.(2) - Toate veniturile reţinute şi Conform
Legii
utilizate în sistem extrabugetar, sub diverse învăţământului,
art.170
forme şi denumiri, cu excepţia instituţiilor şi (3).
unităţilor de învăţământ, se introduc în bugetul
de stat, urmând regulile şi principiile acestui
buget.
Autor: Anghel Stanciu
Art.10, alin.(4) - Se interzice reţinerea şi Conform
utilizarea de venituri în regim extrabugetar şi învăţământului,
constituirea de fonduri publice în afara bugetului (3).
de stat cu excepţia instituţiilor şi unităţilor de
învăţământ şi cercetare.

Legii
art.170

Autor: Anghel Stanciu
3.

Art.16, alin.(1)
lit.c - bugetele instituţiilor publice finanţate
parţial din bugetele de la lit.a, prin lege, ca
anexe la bugetele ordonatorilor principali de
credite.

Conform
Art.16, alin.(1)
lit.c - bugetele instituţiilor publice finanţate manageriale.
parţial din bugetele de la lit.a, prin lege, ca anexe
la bugetele ordonatorilor principali de credite,
iar bugetele pentru veniturile proprii se
aprobă de organele de conducere ale

autonomiei
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instituţiilor şi unităţilor de învăţământ.

4.

5.

Autori: Anghel Stanciu, Napoleon Antonescu,
Ferenc Asztalos.
Conform
Art.16, alin.(1)
Art.16, alin.(1)
lit.c - bugetele instituţiilor publice finanţate lit.c - bugetele instituţiilor publice finanţate manageriale.
parţial din bugetele de la lit.a, prin lege, ca parţial din bugetele de la lit.a, prin lege, pentru
anexe la bugetele ordonatorilor principali de partea de la buget ca anexe la bugetele
credite.
ordonatorilor principali de credite; pentru
partea provenită din venituri proprii de
conducătorul instituţiei publice.

Art.21 alin.(4) - Ordonatorii principali de
credite vor repartiza potrivit alin.1, creditele
bugetare, după reţinerea a 10 % din prevederile
aprobate acestora, pentru asigurarea unei
execuţii bugetare prudente, cu excepţia
cheltuielilor de personal şi a celor care decurg
din obligaţii internaţionale, care vor fi
repartizate integral. Repartizarea sumelor
reţinute în proporţie de 10 % se face în
semestrul al doilea după examinarea de către
Guvern a execuţiei bugetare pe primul
semestru.

Autori: Petru Andea, Ionel Marineci, Mihai
Baciu
Art.21 alin.(4) - Ordonatorii principali de credite
vor repartiza potrivit alin.1, creditele bugetare,
după reţinerea a 10 % din prevederile aprobate
acestora, pentru asigurarea unei execuţii bugetare
prudente, cu excepţia cheltuielilor de personal,
transferurilor şi a celor care decurg din obligaţii
internaţionale, care vor fi repartizate integral.
Repartizarea sumelor reţinute în proporţie de 10
% se face în semestrul al doilea după examinarea
de către Guvern a execuţiei bugetare pe primul
semestru.
Autor: Napoleon Antonescu

autonomiei

Cheltuielile de personal
pentru
instituţiile
de
învăţământ superior sunt
prevăzute la transferuri.
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6.

Art.41 alin.(2) Ministerul Finanţelor Publice
stabileşte prin norme metodologice, criteriile
de evaluare şi selecţie a obiectivelor de
investiţii publice.

Art.41 alin.(2) Ministerul Finanţelor Publice Răspunde
propriilor
stabileşte conţinutul cadru privind normele strategii investiţionale.
metodologice, criteriile de evaluare şi selecţie a
obiectivelor de investiţii publice. Ordonatorii
principali de credite elaborează criteriile
specifice domeniului pentru evaluarea şi
selecţia obiectivelor de investiţii publice.
Autori: Anghel Stanciu, Napoleon Antonescu,
Anton Ionescu, Ferenc Asztalos.

7.

Art.53, alin.(1) - Salariile în sistemul bugetar Art.53, alin.(1) - Salariile în sistemul bugetar se Salariile bugetarilor fiind
se plătesc odată pe lună, în perioada 5 - 15 ale plătesc odată sau de două ori pe lună, în modeste, nu se poate
fiecărei luni, pentru luna precedentă.
perioada 5 - 15 ale fiecărei luni, pentru luna aştepta o lună.
precedentă şi în perioada 20 - 30 pentru luna
în curs.
Autori: Anghel Stanciu, Antonescu Napoleon.

