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A V I Z  
asupra proiectului de Lege privind bugetul de stat pe anul 1998 

 
 
 
 

In conformitate cu prevederile art.86 şi 102 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, comisia noastră a fost sesizată cu adresa nr.83 din 
23.03.1998, pentru dezbaterea şi avizarea acestui proiect de lege. 

In cadrul şedinţelor din data de 25, 26, 31 martie şi 16 aprilie 1998 
comisia a examinat proiectul de lege supus dezbaterii şi a constatat că sunt 
îndeplinite condiţiile constituţionale. 

In situaţia de mai sus comisia a hotărât avizarea favorabilă a 
proiectului de lege supus dezbaterii şi-l propune spre adoptare Camerei Deputaţilor 
cu amendamente admise consemnate în Anexa nr.1. 

De asemenea, vă transmitem şi amendamentele respinse de comisie , 
prezentate în Anexa nr.2. 

Conform art.74 alin.(1) din Constituţia României proiectul de lege are 
caracter de lege organică. 

 
 
 
 
   PREŞEDINTE,                          SECRETAR, 
 
         Dan Ioan Popescu                        Ioan Bivolaru 
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Camera  Deputaţilor 
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                                                                                                       Anexa nr.1 

A M E N D A M E N T E      A D M I S E 
la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 1998 

 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Text propus 
Autorul 

Motivaţie 

0 1 2 3 
1. Art.3 alin.3 nou Art.3 alin.3 – Pentru jocurile de noroc 

de tip Bingo, cazinouri, automate 
atribuitoare de câştiguri, taxa pe anul 1998 
creşte de cinci ori. 

Dep. Alexandru Dumitru Radu 

Sunt 128 săli de Bingo, 36 cazinouri şi 38.199 
automate înregistrate. Taxele anuale sunt derizorii: 
26 mil./an pentru o sală de Bingo; 1,8 mil.masă/an 
pentru cazinouri; 1,250 mil./an pentru un automat 
atribuitor de câştiguri. 

Prin majorarea acestor taxe se obţin 
206.899.000 mii lei în plus. 

 
2. Art.5 alin.4 - În vederea încadrării în cheltuielile de 

personal aprobate în anul 1998, ordonatorii principali de 
credite vor lua măsuri ca, începând cu data de 1 mai 1998,  
numărul de  posturi  ocupate  să  nu depăşească  numărul 
maxim  de posturi prevăzut în anexa nr. 3.  In  limita 

Art.5 alin.4 - În vederea încadrării în cheltuielile de 
personal aprobate în anul 1998, ordonatorii principali de 
credite vor lua măsuri ca, începând cu data de 1 mai 1998, 
numărul de posturi ocupate să nu depăşească numărul 
maxim de posturi prevăzut în anexa nr.3. In limita numărului 

Ordonanţa respectivă a fost greşită principial 
şi neoportună. Guvernul îşi poate corecta greşeala 
tot prin ordonanţe – cum a şi făcut-o de nenumărate 
ori – şi nu prin Legea bugetului. 

 
 

0 1 2 3 
 numărului maxim de posturi prevăzut în această anexă, vor 

fi avizate şi aprobate ştatele de funcţii ale ordonatorilor de 
credite bugetare. Prevederile Ordonanţei Guvernului 
nr.32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului 
din administraţia publică centrală nu se aplică în anul 
1998. 

 

 maxim de posturi prevăzut în această anexă, vor fi avizate şi aprobate 
ştatele de funcţii ale ordonatorilor de credite bugetare. 

Dep. Dumitru Popescu 
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3.  Art.19 alin.2 b) – 50,0 miliarde lei 

pentru stimularea realizării de obiective 
complexe şi a producţiei cu ciclu lung de 
fabricaţie, destinate exportului în 
condiţiile Ordonanţei Guvernului 
nr.14/1995, privind unele măsuri pentru 
stimularea realizării de obiective 
conmplexe şi a producţiei cu ciclul lung 
de fabricaţie, destinate exportului, 
aprobată prin Legea nr.70/1995; 

 

Art.19 alin.2 b) – 150,0 miliarde lei pentru 
stimularea realizării de obiective complexe şi a 
producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate 
exportului în condiţiile Ordonanţei Guvernului 
nr.14/1995, privind unele măsuri pentru stimularea 
realizării de obiective conmplexe şi a producţiei cu 
ciclul lung de fabricaţie, destinate exportului, 
aprobată prin Legea nr.70/1995; 

Dep. Dumitru Popescu 

România are tradiţie în 
exporturi de obiective 
complexe, în deosebi pe 
pieţele din Asia şi Africa, 
are potenţial tehnic pentru 
a realiza astfel de 
obiective în subramuri ca: 
ciment, petro-chimie, 
construcţii civile şi 
industriale, energetică, ş.s. 
Reducerea volumului 
acestor lucrări este 
determinată în bună 
măsură de lipsa resurselor 
financiare corespunză-
toare. 

 
 

4. Art.23 alin.1 – In anul 1998, prin 
bugetul de stat se vor acorda împrumuturi 
în sumă de 2.494,8 miliarde lei, din care: 
153,9 miliarde lei pentru finalizarea unor 
obiective aprobate prin convenţii 
bilaterale şi acorduri interguvernamentale, 
0,9 miliarde lei pentru persoanele lipsite 
de mijloace de existenţă, 940,0 miliarde 
lei pentru creditarea agriculturii şi 1.400,0 
miliarde lei pentru acoperirea arieratelor 

Art.23 alin.1 – In anul 1998, prin bugetul de stat 
se vor acorda împrumuturi în sumă de 2.494,8 
miliarde lei, din care: 153,9 miliarde lei pentru 
finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii 
bilaterale şi acorduri interguvernamentale, 0,9 
miliarde lei pentru persoanele lipsite de mijloace de 
existenţă, 940,0 miliarde lei pentru creditarea 
agriculturii şi 1.400,0 miliarde lei pentru acoperirea 
arieratelor agenţilor economici consumatori de 
energie electrică şi gaze pe care aceştia le au faţă de

Împrumuturile trebuie 
acordate unităţilor 
economice consumatoare 
de energie şi gaze pentru 
a-şi lichida debitele faţă de 
RENEL şi ROMGAZ, 
acestea urmând a plăti la 
rândul lor obligaţiile faţă 
de Buget şi faţă de alţi 
creditori cu efect 
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către RENEL şi ROMGAZ. 

 
RENEL şi ROMGAZ. 

Dep. Dmitru Popescu 
 

Dep. Barbu Piţigoi propune eliminarea acestui 
alineat. 

defavorabil asupra 
blocajului financiar. 

 
Diminuarea cu 153,9 

miliarde lei care reprezintă 
investiţia Krivoi-Rog, 
cunoscând că această 
investiţie nu are finalitate 
şi continuarea ei în 
condiţiile actuale duce la 
aceleaşi rezultate nule 
pentru ţară, aşa cum s-a 
dovedit în toată perioada 
de după 1989. 

 
5. Art.24 d) Fondl la dispoziţia 

Guvernului constituit din vărsăminte din 
privatizare, în sumă de 3.500,0 miliarde 
lei pentru susţinerea programelor de 
restructurare şi reformă care vor fi 
aprobate de către Guvern. Sumele se vor 
aloca pentru sectoarele industrie 2.800,0 
milarde lei, agricultură 500,0 miliarde lei 
şi recapitalizarea Băncii de Export-Import 
– EXIMBANK – S.A. 200,0 miliarde lei. 

 

Art.24 d) Fondul la dispoziţia Guvernului 
constituit din vărsăminte din privatizare, în sumă de 
3.500,0 miliarde lei pentru susţinerea programelor de 
restructurare şi reformă care vor fi aprobate de către 
Guvern, pe baza documentaţiilor tehnice elaborate de 
ministerul de resort. Sumele se vor aloca pentru 
sectoarele industrie 2.800,0 milarde lei, agricultură 
500,0 miliarde lei şi recapitalizarea Băncii de Export-
Import – EXIMBANK – S.A. 200,0 miliarde lei. 

Dep. Dumitru Popescu 

Precizarea este 
necesară pentru a se 
preveni alocare fondurilor 
de rstructurare după alte 
criterii decât cele de 
eficienţă economică 
susţinte prin documentaţii 
tehnice. 

6. Art.40 alin.2 – Pentru anul 1998, 
fondul special al drumurilor publice se va 

Eliminare 
Dep. Ioan Bivolaru 

Utilizarea fondurilor 
nu se poate realiza decât 
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utiliza şi pentru plata ratelor scadente la 
înprumuturile extern şi/sau interne şi a 
costurilor aferente acestor împrumuturi, 
inclusiv pentru autostrăzi. 

 

Dep. Dan Ioan Popescu conform prevederilor 
Legii nr.118/1996 şi a 
Ordonanţei Guvernului 
nr.20/1997 de modificare a 
Legii nr.118/1996. 

 
7. Art.40 alineat nou Art.40 alin.4 – Defalcarea sumelor cuvenite 

consiliilor judeţene din Fondul special al drumurilor 
publice se va acorda în funcţie de lungimea şi starea 
tehnică a drumurilor judeţene. 

Sursă: Fondul special al drumurilor publice, 
anexa 17. 

Dep. Istvan Antal 
 

Se propune amenda-
mentul în vederea stabilirii 
unor criterii foarte clare la 
atribuirea sumelor ce revin 
consiliilor judeţene din 
fondul special. 

 
 

8. Art.44 alineat nou Art.44 alin.11 – Regiile autonome sau 
societăţile comerciale cu activităţi în domeniul 
mineritului pot efectua suplimentar anual în limita 
unei cote de până la 1% aplicată asupra fondului de 
salarii realizat anual cheltuieli care sunt deductibile 
la calculul profitului impozabil pentru activităţi sau 
unităţi aflate în administrarea acestora potrivit legii şi 
anume: dispensare, cabinete medicale, servicii de 
sănătate acordate în cadrul bolilor profesionale şi 
accidentelor de muncă. 

Art.44 alin.21 – Unităţile menţionate la alin.11 
pot aloca sume şi pentru acoperirea parţială sau totală 
conform legii privind facilităţi acordate precum: 
cotele de cărbunmi, energie electrică casnică şi 

Sectorul exploatare 
minieră necesită fonduri 
suplimentare privind 
asitenţa medicală datorită 
îmbolnăvirilor profesio-
nale sau accidentelor, care 
sunt mult mai frecvente. 
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chiriile pentru locuinţe. 

 Comisia pentru industrii şi servicii 
 

9. Art.44 alin.3 – cheltuielile de natura 
celor prevăzute la alin.(1) şi (2), inclusiv 
cele suportate din transferurile pentru 
protecţia socială, acordate regiilor 
autonome, societăţilor şi companiilor 
naţionale subvenţionte de la bugetul de 
stat, se prevăd în bugetele de venituri şi 
cheltueli ale acestora, la nivelul stabilit şi 
aprobat de Guvern. 

 
 
 

Art.44 alin.3 – cheltuielile de natura celor 
prevăzute la alin.(1), (11) , (2) şi (21) inclusiv cele 
suportate din transferurile pentru protecţia socială, 
acordate regiilor autonome, societăţilor şi 
companiilor naţionale subvenţionte de la bugetul de 
stat, se prevăd în bugetele de venituri şi cheltueli ale 
acestora, la nivelul stabilit şi aprobat de Guvern. 

Comisia pentru industrii şi servicii 

 

10. Art.44 alin.4 – Veniturile de natura 
celor menţionate la alin.(2), realizate de 
salariaţi nu se supun impozitării. 

 

Art.44 alin.4 – Veniturile de natura celor menţionate la alin.(2), 
realizate de salariaţi, precum şi veniturile realizate din facilităţile acordate 
pe baza unor reglementări legale nu se supun impozitării. 

Dep. Dan Ioan Popescu 
Dep. Ioan Bivolaru 

In afara facilităţilor acordate 
conform alin.(2), salariaţilor li se mai 
acordă legal şi alte facilităţi. 

11.  Art.46 alin.3 – La agenţii economici 
prevăzuţi la alin.(1), care în cursul anului 
1998 sunt supuşi reorganizării sau la care, 
prin aplicarea măsurilor din programele 
de restructurare intervin modificări ale 
numărului de personal faţă de cel realizaz 
în trimestrul IV 1997, fondul de salarii pe 
anul 1998 se va determina pe baza 
numărului de personal stabilit în aceste 

Art.46 alin.3 – La agenţii economici prevăzuţi 
la alin.(1), rămaşi sau care în cursul anului 1998 sunt 
supuşi reorganizării precum şi cei la care, prin 
aplicarea măsurilor din programele de restructurare 
intervin modificări ale numărului de personal faţă de 
cel realizaz în trimestrul IV 1997, fondul de salarii pe 
anul 1998 se va determina pe baza numărului de 
personal stabilit în aceste condiţii, corectat cu nivelul 
creşterii productivităţii muncii. 

Pentru claritatea 
articolului. 
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condiţii. 

 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

12. Art.491 nou Art.491 – In nici o societate comercială cu 
capital majoritar de stat, regie autonomă, instituţie 
publică, companie naţională şi institute naţionale de 
cercetare-dezvoltare, suma tuturor drepturilor lunare 
nu poate depăşi salariul unui secretar de stat. 

Dep. Alexandru Dumitru Radu 
 

Atâta timp cât sunt 
utilizate mijloace şi 
fonduri de la stat, trebuie 
şi o justă şi corectă 
ierarhizare a scării 
societăţii. 

13. Anexa 1/1 cap. 1601 Taxe vamale Să se majoreze suma de 4515 mild.lei 
reprezentând veniturile la bugetul de stat din taxe 
vamale cu 1000 mild.lei. 

Dep. Dumitru Popescu 
 

In bugetul de stat pe 
anul 1997 veniturile din 
taxele vamale reprezentau 
11,8% din totalul 
veniturilor la buget, ia în 
anul 1998 aceastea  au 
scăzut la 6,01, în condiţiile 
în care se menţine 
evaziunea fiscală la nivel 
inacceptabil, reducerea 
este nejustificată la nivelul 
propus. 

 
14. Anexa 3/01 Cap. 5101 art.10 

Cheltuielile cu salarii 
Anexa 3/01 Cap. 5101 art.30 
Anexa 3/01 Cap. 5101 
 

Se reduc de la 3.448.300 mii lei la 2.448.300 
mii lei. 

Se reduce de la 15.064.600 mii lei la 5.064.600 
mii lei 

Se reduce de la 143 la 100. 

Preşedintele 
Constantinescu a afirmat 
deseori că în aceste 
momente când avem un 
buget sărac, trebuie să 
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 Dep. Alexandru Dumitru Radu 

 
 

reducem cheltuielile la 
minim. 

Cei 11.000.000 mii lei 
vor fi transferaţi la 
Ministerul Sănătăţii. 

 
15. Anexa 3/19 pg.2 pct.2 

Uzina de apă grea Romag-Drobeta 
Anexa 3/19 pg.2 pct.3 
Institutul de cercetări nucleare 

Piteşti 
 

Majorarea de la 5.000.000 mii lei la 10.000.000 
mii lei. 

Majorare de la 5.000.000 mii lei la 10.000.000 
mii lei 

Sursa: alte surse ca vor apărea pe parcursul 
anului 1998. 

Dep. Alexandru Dumitru Radu 

Cele două unităţi fac 
parte din Programul 
Nuclear, care este o 
opţiune politică. 

In plus, prin 
închiderea reactorului 
nuclear de la Măgurele, 
singurul reactor care 
alimentează cu izotopi 
radioactivi spitalele este 
cel de la Piteşti. 

 
16. Anexa 3/19 pg.17 pct.1 

Grantmetal – Bucureşti 
Anexa 3/19 pg.19 pct.8 
Zirom – Giurgiu 

Majorare de la 700.000 mii lei la 7.000.000 mii 
lei 

Majorare de la 9.500.000 mii lei la 20.000.000 
mii lei 

Sursa: din forndurile strânse de la art.3 (3) sau 
din alte surse ce apar pa parcursul anului 1998. 

Dep. Alexandru Dumitru Radu 
  

Cele două unităţi fac 
parte din Programul 
Nuclear, care este o 
opţiune politică. 

17. Anexa 3/33 pg.1 pct.C 
Alte cheltuieli de investiţii 

 Se completeată cu: 
Pentru fabricaţia de apă grea la ROMAG 

Asigurarea finanţării a 
cantităţii de apă grea de 
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Droberta Turnu Severin – 356.000.000 mii lei. 

Sursa: din surse noi ce vor apărea pe parcursul 
anului 1998. 

Dep. Alexandru Dumitru Radu 
  

125 t/an necesare Untăţii 2 
(total 500 t). 

18. Anexa 3/54 Cap. 5001 
Cheltuieli Total  

110.470.300 devine 60.470.300 
Dep. Alexandru Dumitru Radu 
 

Societatea Română de 
Televiziune nu a prezentat 
suma veniturilor şi 
cheltuielilor. Fiind un 
buget de austeritate nu este 
normal ca bugetul să 
suporte salariile şi celelalte 
cheltuili exagerat de mari 
din televiziune, care ar 
putea fi utilizate pentru 
acoperirea acestei 
diferenţe de 50 mil. Lei 
care poate fi utlizată la 
sănătate. 

 
 
 

19. Anexa 3/19 Cap. 6901 art.70 
Cheltuieli de capital 
 
 
 
La subpoziţia 2 – Prospecţiuni şi 

Suplimentarea cu 300 mild. lei din care 200 
mild.lei pentru RAH Petroşani şi 100 mild.lei pentru 
Compania Naţională a Lignitului Olteniei. 

 
 
Se propune suplimentarea cu 76 mild.lei. 

Se prezintă la Anexa 
3/19 lista obiectivelor de 
investiţii pe anul 1998 cu 
finanţare integrală sau 
parţială de la buget. 

Această activitate este 
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lucrări geologice pentru descoperirea de 
resurse minerale 

 
 
 
CNE Cernavodă, poz.A1, pg.2 

 
 
 
 
 
 Suplimentare cu 300 mild.lei din care pentru 

CNE 200 mild.lei şi pentru programul social 100 
mild.lei. 

 
 
Dep. Dumitru Popescu 
 

în continuă scădere. Cu 
suma prevăzută practic 
structurile existente vor 
trece în stadiul de lichidare 
prin inactivitate. 

Smele prevăzute la 
buget reprezintă 50% din 
alocaţie pe anul 1997 
(cifre comparabile), iar 
obiectivul este în 
întârziere. 

 
 

20.  Anexa 3/19 pg.9 şi 10 sau C – M 
pct.1 şi 3 din Lista obiectivelor de 
investiţii pentru RAH România 

 

Nominalizarea pe obiective de investiţii, dotări 
şi alte cheltuieli de investiţie: 

1. Menţinerea capacităţii de producţie a EM 
Lonea prin executarea de lucrări din Câmpul 
minier Lonea Pilier. 

2. Menţinerea capacităţii de producţie a EM 
Livezeni prin executarea de lucrări în 
Câmpiş minier Iscroni. 

Comisia pentru industrii şi servicii 
 

 

21. Anexa 3/23  Transport în comun, 
poz.53 nouă 

Se alocă regiei “METROREX” suma de 100 
miliarde leri pentru modernizarte material rulant 
Ramei Metrou, Ministerul Transporturilor. 

Sursa: de la M.L.P.A.T.Anexa 3/24 poz. C cap. 
72.01 “Alte cheltuieli de investiţii” se alocă 100 

S.C. Electroputere 
S.A. Craiova are contract 
încheiat cu METROREX 
în 1995 pentru 
modernizare 4 rame, două 
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miliarde pentru “Electroaparataj” din 350.700 mii lei 
total sau 71.01. “Alte cheltuieli de investiţii” 503.388 
mii lei. 

Dep. Oana Manolescu 
 

cu echipament bloc şi 
două cu echipamente Elin 
Durtria. Derularea 
contractului a fost sistată 
în 1996 din motive de 
lipsă de resurse financiare 
(a primit de la 
METROREX avans avans 
în lei echivalent cu DEM  
de 630.000, respectiv 
743.000) plăţile de EP la 
furnizori, avansuri retrase 
prin regularizare la 
sfârşitul anului. In prezent 
există cca. 400 buc. Rame 
ce necesită modernizări. 
Cele două Companii 
strtăine solicită daune 
pentru nederularea 
contractului şi refuză 
returnarea avansurilor 
plătite de S.C. 
Electroputere S.A.  

 
22. Anexa 3/42 art.72  In cheltuielile pentru reformă care au ca sursă şi 

vărsămintele din privatizare se vor susţine în sumă de 
2000 mild.lei programele de dezvoltare a zonelor 
miniere pe măsura prezentării acestora spre avizare 

Pentru realizarea unor 
programe de dezvoltare a 
zonelor miniere care să 
prevadă şi  reamplasarea 
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“Agenţiei Naţionale pentru dezvltarea şi 
Implementarea Programelor de Reconstrucţie a 
Zonelor Miniere”. 

Sursa – bugetul de asigură sociale 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

celor peste 100.000 
disponibilizaţi. 

23. Anexa 5 Smele defalcate 
Poz. 19 Giurgiu 
 

În loc de 52.685.000 devine 79.696 mii lei 
Dep. Alexandru Dumitru Radu 

 

24. Anexa nr.6  
Poz.19 Giurgiu 

În loc de : 
– total transferuri 33.878.000 devine 

53.571.400; 
– protecţie socială 4702.000 devine 

6.200.000; 
– investiţii 24.676.000 devine 39.000.000; 
– program drumuri 4.500.000 devine 

8.371.400. 
Sursă: alte surse ce vor apărea pe parcursul 

anului 1998 sau din fondurile obţinute la art.3 alin.3 
nou. 

Dep. Alexandru Dumitru Radu 
 
 
 
 

Judeţul Giurgiu alături 
de judeţele Botoşani şi 
Vaslui este nominalizat 
prin HG 1007/1996 în 
programul special pentru 
sprijinirea dezvoltării 
economico-sociale. 

25. Anexa 6 Transferuri din bugetul de 
stat către bugetele locale pentru judeţul 
Galaţi 

Suplimentare cu 6 miliarde lei. 
Sursă: scăderea cu 50% a cheltuielilor pentru 

deplasări în străinătate ale ministerelor. 

Reabilitarea 
drumurilor de acces spre 
punctul de frontieră 
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Dep.Dan Nica 
Dep. Florentin Ion Sandu 
 

Oancea şi Giurgiuleşti. 

26. Anexa 6 Transferuri din bugetul de 
stat către bugetele locale pentru judeţul 
Harghita 

Suplimentare cu 10 miliarde lei pentru investiţii
Sursa: reducerea cheltuielilor de la M.A.N. şi 

M.I. pentru judeţul Harghita  având în vedere 
supradimensionarea reprezentării acestor instituţii în 
judeţ. 

Dep. Istvan Antal 
 

Suma solciitată este 
absolut necesară pentru 
derularea mai accelerată a 
construirii conducteio de 
gaz metan pentru oraşele 
Topliţa şi Ghiorghieni şi 
finalizarea introducerii 
gazului metan în oraşul 
Butan. 

 
27. Anexa 10 Se elimină criterii 2 şi 3 şi introducerea 

criteriului: 
“2. Rata şomajului înregistrată la 31 decembrie 

1997 cu procent de repartizare 25%”. 
Dep. Ioan Bivoalru 
Dep. Dan Ioan Popescu 
 

 

 
    PREŞEDINTE,                                                                    SECRETAR, 

 
                                            Dan Ioan Popescu                                                                 Ioan Bivolaru   
Exp.  Parlam. 
Viorela Gondoş 
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                                                                                                   Anexa nr.2 
 

 
A M E N D A M E N T E      R E S P I N S E 

 
 

la proiectul Legii bugetului de stat pe annul 1998 
 

Nr. 
Crt. 

Text iniţial Text propus 
Autorul 

Motivaţie 

0 1 2 3 
1. Anexa 3/23 

Cap. 68.01.06/A poz.43 – Linie de 
cale ferată Dingeni-Săveni-Dorohoi  

 

Suplimentarea sumei de la 6 miliarde la 9,7 
miliarde având în vedere estimarea corectă a 
lucrărilor prevăzute a se executa în anul 1998 (9,7 
km linie ferată simplă). 

D-na dep. Viorica Afrăsinei 
 
 

 

2. Cap. 68.01.05/B lucrări noi a unei 
poziţii noi nr.32 la care să fie modernizat:

Modernizarea D.N. 24C Iaşi-Rădăuţi Prut, pe 
tronsonul Manoleasa-Rădăuţi – Prut – 36 km, cu o 
valoare pentru anul 1998 de 10.000 milioane lei 
pentru începerea lucrării. Documentaţia depusă la 
MLPAT şi MF pentru avizare. Necesitate impusă 
de faptul că porţiunea de 36 km D.N. este pământ. 

D-na Dep. Viorica Afrăsinei 
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0 1 2 3 
3.  Pod peste Prut pe D.N. 29A – zona Rădăuţi – 

Prut – Lipcani. Există H.G. nr.698 din 9 decembrie 
1992; alocat 500 mil.lei în 1997 prin H.G. 
402/4.08.. Valoarea totală necesară 35 miliarde lei. 
Valoarea solicitată pentru anul 1998 – 10 miliarde.

Sursă: de la cap. C – alte lucrări de investiţii 
D-na dep. Viorica Afrăsinei 
 

 

 
 
 
 
 

                                   PREŞEDINTE,                                                        SECRETAR, 
  
                                Dan Ioan Popescu                                                     Ioan Bivolaru 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp.parlam., 
Viorela Gondoş 
 


