
 

 

 
 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
 
     CAMERA  DEPUTAŢILOR                                                     SENAT 
Comisia pentru industrii si servicii                                       Comisia economică 
           Bucureşti, 24.10.2002                                                 Bucureşti, 24.10.2002 
                Nr.23/197/2002                                                            Nr.12/446/2002 
 
 

AVIZ 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2003 

 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică a Senatului au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul Legii 
bugetului de stat, trimis cu adresa nr.524/10.10.2002. 
  Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor şi 
art.58 din Regulamentul Senatului, comisiile au dezbătut proiectul de lege 
menţionat mai sus în şedinţele de 22 şi 23 octombrie 2002. 
  În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, s-a hotărât avizarea 
favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise şi respinse de cele 2 
comisii, prezentate în anexe. 
  Cele două comisii au analizat şi avizat proiectele de buget ale 
Ministerului Industriei şi Resurselor, Ministerului Lucrărilor Publice, 
Transporturilor şi Locuinţei, Ministerului Turismului, Ministerului pentru 
Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, Ministerului Dezvoltării şi 
Prognozei, Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Consumatorilor. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 

                
              p.PREŞEDINTE,                                             PREŞEDINTE, 
 
               Cristian Buzea                                            Dan Mircea Popescu 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
     CAMERA  DEPUTAŢILOR                                                                                                         SENAT 
Comisia pentru industrii si servicii                                                                                            Comisia economică 

 
Anexa 1 

A M E N D A M E N T E   A D M I S E 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2003 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse 
Autorul 

Motivaţie 

0 1 2 3 
1. Art.32. - (1) Regiile autonome, 

societăţile şi companiile naţionale, 
institutele naţionale de cercetare-
dezvoltare 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 sociale 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, 

Art.32. - (1) Regiile autonome, 
societăţile şi companiile naţionale, 
institutele naţionale de cercetare-
dezvoltare şi celelalte societăţi 
comerciale pot efectua anual, în limita 
unei cote de până la 2,5%, aplicată 
asupra fondului de salarii realizat anual, 
aferent salariaţilor cu contract individual 
de muncă, cheltuieli sociale 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, 

Motivaţia iniţiatorului: Prin 
majorarea procentului de la 
1,5% la 2,5% aplicat asupra 
fondului de salarii realizat se 
oferă posibilitatea acordării 
unor compensaţii băneşti 
respectiv, ajutoare sociale la 
un număr mai mare de 
salariaţi. De asemenea vor fi 
rezolvate       mai        eficient 
acţiunile sociale, culturale şi 
sportive organizate de către 
unităţile economice în folosul 
salariaţilor şi al membrilor lor 
de familie. 
Pentru a respecta prevederile 
art.137 alin.5 din Constituţia 
României, propunem ca dife- 
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muzee, biblioteci, cantine, baze sportive. muzee, biblioteci, cantine, baze sportive. renţa   neîncasată   la  capitolul  
 

0 1 2 3 
  Dep.Dumitru Chiriţă - PSD 

Dep.Ioan Andrei - PSD 
Dep.Pavel Todoran - PSD 
 

venituri să fie compensată în mod 
corespunzător de reducerea fondului de 
rezervă bugetară rămas la dispoziţia 
Guvernului. 
Ca urmare a acestei propuneri se 
modifică în mod corespunzător art.19 
lit.a) din proiectul Legii bugetului de stat 
pe anul 2003. 
 

2. Art.32. - (3) Persoanele fizice care 
desfăşoară activităţi independente şi 
care obţin venituri comerciale sau 
venituri din profesii libere, precum 
şi asociaţiile fără personalitate 
juridică, care îşi desfăşoară 
activitatea cu salariaţi cu contract 
individual de muncă pot efectua, în 
limita unei cote de 1,5% din 
cheltuielile salariale realizate anual 
cheltuieli care sunt deductibile 
fiscal la calculul venitului net, 
pentru destinaţiile prevăzute la 
alin.(2). 

Art.32. - (3) Persoanele fizice care 
desfăşoară activităţi independente şi 
care obţin venituri comerciale sau 
venituri din profesii libere, precum 
şi asociaţiile fără personalitate 
juridică, care îşi desfăşoară 
activitatea cu salariaţi cu contract 
individual de muncă pot efectua, în 
limita unei cote de 2,5% din 
cheltuielile salariale realizate anual 
cheltuieli care sunt deductibile 
fiscal la calculul venitului net, 
pentru destinaţiile prevăzute la 
alin.(2). 
 
Dep.Dumitru Chiriţă - PSD 
Dep.Ioan Andrei - PSD 
Dep.Pavel Todoran - PSD 
 

Motivaţia iniţiatorului: Prin majorarea 
procentului de la 1,5% la 2,5% aplicat 
asupra fondului de salarii realizat se 
oferă posibilitatea acordării unor 
compensaţii băneşti respectiv, ajutoare 
sociale la un număr mai mare de 
salariaţi. De asemenea vor fi rezolvate  
mai        eficient acţiunile sociale, 
culturale şi sportive organizate de către 
unităţile economice în folosul salariaţilor 
şi al membrilor lor de familie. 
Pentru a respecta prevederile art.137 
alin.5 din Constituţia României, 
propunem ca diferenţa neîncasată la 
capitolul venituri să fie compensată în 
mod corespunzător de reducerea fondului 
de rezervă bugetară rămas la dispoziţia 
Guvernului. 
Ca urmare a acestei propuneri se 
modifică în mod corespunzător art.19 
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lit.a) din proiectul Legii bugetului de stat 
pe anul 2003. 

3. Anexa 3/24/30 Reclasificarea  DJ Vânători-
Odorheiu Secuiesc (42 km) în drum 
naţional (studiu de fezabilitate). 
- 10.000.000 mii lei 
 
Dep.Antal Istvan - UDMR 
 

Motivaţia iniţiatorului: 
Reclasificarea este imperios necesară 
pentru a asigura legătura cu drumul 
european E 60. 
Motivaţia admiterii: 
Hotărârea de Guvern este în curs de 
elaborare. După aprobarea hotărârii se 
vor putea aloca fondurile necesare. 
 
 

4. Capitolul 68.01 
Cod 24.68.01.061004 
Anexa nr.3/24/30 
Linie nouă de cale ferate Hârlău - 
Flămânzi 
 

Majorarea fondului alocat investiţiei 
pentru anul 2003 de la 15 miliarde 
lei la 45 miliarde lei. 
 
Dep.Doru Dumitru Palade - PRM 
 

Motivaţia iniţiatorului: Obiectiv extrem 
de important pentru zona Botoşani şi nu 
poate fi lăsat într-un abandon continuu. 
Motivaţia admiterii:  
Se va redistribui de la alt capitol suma 
respectivă,  
majorându-se fondul la 45 miliarde lei. 
 
 

5. Capitolul 5001 
Titlul 40 
Alineatul 47  
Cadastru imobiliar 
 

Alocarea fondurilor necesare pentru 
posibilitatea autorizării unor 
funcţiuni compatibile cu 
extravilanul. 
- 2 miliarde lei 
 
Dep.Damian Brudaşcu - PRM 
 

Motivaţia iniţiatorului: Legea nr.50/1999 
privind posibilitatea autorizării unor 
funcţiuni compatibile cu extravilanul nu 
a putut fi aplicată într-un număr de 75 de 
comune din jud.Cluj din lipsa fondurilor 
necesare. 
Motivaţia admiterii:  
Se vor asigura fondurile solicitate. 
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6. Capitolul 5001 
Titlul 39 
Alineatul 19 
Transferuri de la bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
construcţia de locuinţe 
 

Finalizarea bloc T3 cu 66 
apartamente din Cluj Napoca 
- 14 miliarde lei 
 
Dep.Damian Brudaşcu - PRM 
 

Motivaţia iniţiatorului: Prin OG 
nr.19/1994 s-au asigurat fonduri în 
vederea lucrărilor de construcţie la 
blocurile pentru tineret. Ca urmare a 
creşterii inflaţiei, sumele alocate au fost 
insuficiente, iar cele asigurate din  
bugetul consiliului local nu au reuşit să 
acopere întregul necesar. 
Motivaţia admiterii: 
Se vor asigura fondurile necesare pentru 
finalizarea lucrărilor în 2003. 
 
 

7. Anexa 3/24/29 - c) 
Alte Cheltuieli de Investiţii 

La bugetul Ministerului Lucrărilor 
Publice, Transporturilor şi Locuinţei 
la poziţia S.N.C.F.R. (căile ferate) 
- investiţii traversare - podeţ sub 
calea ferată Bucureşti - Constanţa 
(zona Valu lui Traian) 
- valoare 5 (cinci) miliarde lei 
 
Dep.Sali Negiat - Minorităţi 
 
 

Motivaţia admiterii: 
În anul 2003 vor începe lucrările de 
reabilitare a drumului naţional 
Cernavodă-Constanţa, în care este 
inclusă şi lucrarea respectivă. 

8. Anexa 3/24/30 Extindere port Brăila, etapa a II-a - 
amenajare şi consolidare pasaj rutier 
pe DN 22 Brăila - Tulcea, investiţie 
aflată în derulare incă înainte de 
1989, cu o valoare de circa 18 

Motivaţia admiterii: Lucrarea este 
prevăzută în programul de reabilitare a 
drumului naţional DN 22. Valoarea 
necesară pentru reparaţia capitală a 
pasajului rutier este de 1 miliard lei. 
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miliarde lei pentru anul 2003. 
 
Dep.George Dragu - PSD 
Dep.Daniela Bartoş - PSD 
Dep.Mihai Tudose - PSD 
Dep.Ion Ştefan - PSD 
 
 

9. Titlul 38 Transferuri 369.037.774 
mii lei 
 
 
 
 
Anexa 3/26/01 Sinteza fondurilor 
alocate pe surse şi pe titluri de 
cheltuieli pe anul 2001-2006 
Anexa 3/26/02 Sinteza bugetului pe 
capitole, titluri de cheltuieli şi 
subcapitole pe anii 2001-2006  
Anexa 3/26/07 Bugetul pe capitole, 
subcapitole, titluri de cheltuieli, 
articole şi aliniate pe anii 2001-2003 
Anexa 3/26/27 Sinteza finanţării 
programelor 
Anexa 3/26/28 Fişele programelor. 
 
 

Modificarea sumei de la Titlul 38 
Transferuri 4.369.037.774 mii lei 
având ca sursă de finanţare alocarea 
de 10% din veniturile obţinute din 
privatizare în anul 2003 (4000 de 
mld. lei. 
Anexele se vor modifica în mod 
corespunzător amendamentului 
propus. 
 
Dep.Olga Voinea - PSD 
 

Pentru susţinerea dezvoltării sectorului 
IMM prin programe specifice. 
 
 

10. Anexa 3/26 
 

Modificarea Anexei 3/26 vizează 
redistribuirea sumei de 30 mld. lei 

Motivaţia admiterii: Realizarea 
"Programului pentru constituirea reţelei 
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Titlul  02  Cheltuieli de personal  
 
 
Titlul 20  Cheltuieli materiale şi de 
servicii     
 
Titlul 70   Cheltuieli de capital    
 
 
 
 
 
 
 
Anexa 3/26/01 Sinteza fondurilor 
alocate pe surse şi pe titluri de 
cheltuieli pe anul 2001-2006 
Anexa 3/26/02 Sinteza bugetului pe 
capitole, titluri de cheltuieli şi 
subcapitole pe anii 2001-2006  
Anexa 3/26/07 Bugetul pe capitole, 
subcapitole, titluri de cheltuieli, 
articole şi aliniate pe anii 2001-2003 
Anexa 3/26/08 Cheltuieli cu 
salariile pe anii 2002-2003 

de la capitolul Transferuri prevăzută 
la titlul 38, la titlurile 02, 20 şi 70 în 
scopul realizării Programului pentru 
constituirea reţelei în teritoriu a 
MIMMC: 
Titlul  02  Cheltuieli de personal 
15.699.268 mii lei 
 
Titlul 20  Cheltuieli materiale şi de 
servicii   5.708.793 mii lei  
 
Titlul 70   Cheltuieli de capital  
8.591.839  mii lei 
Se are în vedere în mod 
corespunzător majorarea nr. de 
posturi în organigrama MIMMC cu 
82 de posturi aferente celor 41 de 
oficii teritoriale. 
 
Anexele se vor modifica în mod 
corespunzător amendamentului 
propus. 
 
Senator: 
Dinu Marin - PSD 
Ioan Pop de Popa - PSD 
Alin Th. Ciocârlie - PSD 
Aureliu Leca - PSD 

în teritoriu a MIMMC", respectiv cele 41 
de oficii judeţene, cu menţinerea 
scopului alocării sumei de 30 mld lei de 
la capitolul transferuri. 
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Anexa 3/26/09 Numărul maxim de 
posturi şi fondul aferent salariilor de 
bază pe anii 2002-2003 (sumele 
alocate prin bugetul de stat) 
Anexa 3/26/27 Sinteza finanţării 
programelor 
Anexa 3/26/29 Lista- Sinteza 
cheltuielilor de investiţii 
Anexa 3/26/30 Fişa obiectivului de 
investiţii 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  Comisia pentru industrii şi servicii                     Comisia economică 
 
                                p.PREŞEDINTE,                                                                   PREŞEDINTE, 
 
 
                                 Cristian Buzea                                                                  Dan Mircea Popescu 
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Doina Bădică 
Daniel Bădina 
Cristina Bălănescu 
Viorela Gondoş 
Muşat Iancu 
Silvia Vlăsceanu 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR                                                                                                                     SENAT 
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Anexa 2 

A M E N D A M E N T E   R E S P I N S E 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2003 

 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse 
Autorul 

Motivaţie 

0 1 2 3 
1. Anexa 3/21/02 Cap.7100, titlul 70 

(pag.14) 
CHELTUIELI DE CAPITAL 
12.451.139 mld. lei 

Anexa 3/21/02 Cap.7100, titlul 70 
Creşterea cheltuielilor de capital cu 13 
miliarde lei. 
Sursa: din suma de 688,7 miliarde lei ce 
reprezintă creşterea bugetului C-D-I. 
 
Dep.Doru Dumitru Palade - PRM 

Motivaţia susţinerii: 
Institutele Naţionale de 
Cercetare Dezvoltare de sub 
autoritatea Ministerului 
Industriei şi Resurselor 
trebuie să-şi dezvolte baza 
materială pentru realizarea 
Strategiei de politici 
industriale. 
Motivaţia respingerii: 
Nu se poate face o majorare 
prin diminuarea bugetului 
altui ordonator principal de 
credite. 
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0 1 2 3 
  2. Anexa 3/21/02 Cap.7101 

(pag.15) 
CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 
187.003.661 mld.lei 

Anexa 3/21/02 Cap.7101 
Creşterea cheltuielilor alocate cercetării 
ştiinţifice cu 70 miliarde lei. 
Sursa: din suma de 688,7 miliarde lei ce 
reprezintă creşterea bugetului C-D-I. 
 
Dep.Doru Dumitru Palade - PRM 
 
 
 
 
Suplimentarea capitolului 7101 
"Cercetare ştiinţifică" art.38 "Transferuri" 
cu suma de 160 miliarde lei pentru 
finanţarea Planului sectorial de cercetare 
"Energie". 
 
Dep.Istvan Antal - UDMR 
 

Motivaţia susţinerii: 
Conform O.G. nr.57/2002, 
MIR trebuie să-şi finanţeze 
propriul program sectorial de 
cercetare ştiinţifică. 
Motivaţia respingerii: 
Nu se poate face o majorare 
prin diminuarea bugetului 
altui ordonator principal de 
credite. 
 
Motivaţia susţinerii: 
OG nr.57/2002 prevede 
întocmirea de planuri 
sectoriale de cercetare care 
conţin programe şi proiecte 
de interes prioritar pentru 
sectoarele importante ale 
economiei naţionale şi se 
finanţează din bugetul 
ordonatorilor principali de 
credite care coordonează 
sectoarele respective. OG 
nr.57/2002 a fost publicată 
după ce autorităţile publice 
centrale îşi întocmiseră 
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propunerile proprii pentru 
bugetul de stat pe anul 2003 
şi în consecinţă nu au fost 
incluse sumele necesare 
pentru finanţarea planurilor 
sectoriale de cercetare. 
Motivaţia respingerii: 
Nu este indicată sursa de unde 
se propune suplimentarea. 
 

3. Anexa 3/21/07 Cap.7101 
(pag.25) 
CERCETARE 
ŞTIINŢIFICĂ........187.003.661 mii lei 
Art.38 Transferuri ........ 406.361 mii lei 
 

Anexa 3/21/07 Cap.7101 
CERCETARE 
ŞTIINŢIFICĂ........301.835.661 mii lei 
Art.38 Transferuri ....125.238.661 mii lei 
Art.39 01 Transferuri de la bugetul de 
stat către bugetele locale pentru 
dezvoltarea sistemului energetic ......  
... 539.612.000 mii lei 
 
Dep.Nini Săpunaru - PNL 
 

Motivaţia susţinerii: 
Suplimentare bugetului MIR 
cu suma de 124.832.000 la 
capitolul 7101 "Cercetare 
Ştiinţifică" articolul 38 
"Transferuri" pentru 
finanţarea Planului de 
cercetare "Energie". 
Sursa de finanţare: reducerea 
bugetului Ministerului 
Informaţiilor Publice, Anexa 
3/33/02 capitolul 5901 
Cultura, religie şi acţiuni 
privind activitatea sportivă şi 
de tineret. 
Motivaţia respingerii: 
Nu este oportună diminuarea 
bugetului altui ordonator 
principal de credite. 
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4. Anexa 3/21, cod 21.66.01.1.3.1.21 

(pag.123) 
Fişa de investiţii 
Obiectiv de investiţii AMENAJARE 
HIDROENERGETICĂ RĂSTOLIŢA - 
investiţie în continuare 
Program 2003.......40.000.000 mii lei 

Suma propusă 
 
 
 
 
 
75.000.000 mii lei 
 
Dep.Borbely Laszlo - UDMR 
 

Motivaţia susţinerii: 
Investiţia a fost demarată în 
anul 1989, suplimentarea 
fiind necesară pentru a putea 
finaliza unele lucrări imperios 
necesare pentru zona 
respectivă. 
Motivaţia respingerii: 
Nu este indicată sursa de unde 
se propune suplimentarea. 
 

5. Anexa 3/21/30 
Capitol 66.01 Industrie 
Cod 21.66.01.1.3.2.06 
(pag.143) 
Obiectivul de investiţii: CET 
PAROŞENI - INSTALAREA UNUI 
CAZAN DE ABUR-270T/H ŞI A 
UNUI CAF-100 GCAL/H 
C.4. Valoarea rămasă de executat (în 
mii lei) la data de 31.12.2002 eşalonată 
astfel: 
4.1. Program 2003      400.000.000 

Anexa 3/21/30 
Capitol 66.01 Industrie 
Cod 21.66.01.1.3.2.06 
 
Obiectivul de investiţii: CET PAROŞENI 
- INSTALAREA UNUI CAZAN DE 
ABUR-270T/H ŞI A UNUI CAF-100 
GCAL/H 
C.4. Valoarea rămasă de executat (în mii 
lei) la data de 31.12.2002 eşalonată astfel: 
 
4.1. Program 2003      645.000.000 
 
Dep.Dan Radu Ruşanu - PNL 
 

Motivaţia susţinerii: 
În Legea bugetului de stat pe 
anul 2001, pag.744 era 
prevăzută pentru anul 2003 
suma de 430.000.000 mii lei. 
Având în vedere rata inflaţiei 
2003 faţă de anul 2001 de 
circa 50%, suma actualizată 
devine 645.000.000 mii lei. 
Sursa de finanţare: 
neînceperea de obiective noi 
până la finalizarea celor 
începute. 
Motivaţia respingerii: 
Suma de 95 mld. lei aferentă 
obiectivelor noi nu acoperă 
diferenţa între 645 mld. lei 
nivel propus şi 400 mld. lei 
nivel existent.  
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Neînceperea unor obiective 
noi, mai ales cele aferente 
transportului în siguranţă al 
energiei electrice şi 
conexiunile cu ţările europene 
ar creea serioase neajunsuri. 
 
 

6. Anexa 3/21/30 
Capitol 66.01 Industrie 
Cod 21.66.01.2.1.02 
(pag.167) 
Obiectivul de investiţii: LUCRĂRI 
PENTRU CONTINUAREA 
EXPLOATĂRII ZĂCĂMÎNTULUI DE 
HUILĂ ÎN PERIMETRUL MINIER 
PETRILA CAP. 840000 TO/AN 
C.4. Valoarea rămasă de executat (în 
mii lei) la data de 31.12.2002 eşalonată 
astfel: 
    4.1. Program 2003       10.000.000 

Anexa 3/21/30 
Capitol 66.01 Industrie 
Cod 21.66.01.2.1.02 
 
Obiectivul de investiţii: LUCRĂRI 
PENTRU CONTINUAREA 
EXPLOATĂRII ZĂCĂMÎNTULUI DE 
HUILĂ ÎN PERIMETRUL MINIER 
PETRILA CAP. 840000 TO/AN 
C.4. Valoarea rămasă de executat (în mii 
lei) la data de 31.12.2002 eşalonată astfel: 
 
    4.1. Program 2003       25.000.000 
 
Dep.Dan Radu Ruşanu - PNL 
 

Motivaţia susţinerii: 
În Legea bugetului de stat pe 
anul 2001, pag.802 era 
prevăzută pentru anul 2003 
suma de 17.500.000 mii lei. 
Având în vedere rata inflaţiei 
2003 faţă de 2001 de circa 
50% suma actualizată devine 
25.000.000 mii lei. Sursa de 
finanţare: neînceperea de 
obiective noi până la 
finalizarea celor începute. 
Motivaţia respingerii: 
Suma de 95 mld. lei aferentă 
obiectivelor noi nu acoperă 
diferenţa între 25 mld. lei 
nivel propus şi 10 mld. lei 
nivel existent.  
Neînceperea unor obiective 
noi, mai ales cele aferente 
transportului în siguranţă al 
energiei electrice şi 
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conexiunile cu ţările europene 
ar creea serioase neajunsuri. 
 

7. Anexa 3/21/30 
Capitol 66.01 Industrie 
Cod 21.66.01.2.1.07 
(pag.169) 
Obiectivul de investiţii: LUCRĂRI 
PENTRU CONTINUAREA 
EXPLOATĂRII ZĂCĂMÎNTULUI DE 
HUILĂ ÎN PERIMETRUL MINIER 
LONEA ASIGURARE CAP. 774000 
TO/AN 
C.4. Valoarea rămasă de executat (în 
mii lei) la data de 31.12.2002 eşalonată 
astfel: 
    4.1. Program 2003       14.000.000 

Anexa 3/21/30 
Capitol 66.01 Industrie 
Cod 21.66.01.2.1.07 
 
Obiectivul de investiţii: LUCRĂRI 
PENTRU CONTINUAREA 
EXPLOATĂRII ZĂCĂMÎNTULUI DE 
HUILĂ ÎN PERIMETRUL MINIER 
LONEA ASIGURARE CAP. 774000 
TO/AN 
C.4. Valoarea rămasă de executat (în mii 
lei) la data de 31.12.2002 eşalonată astfel: 
    
 4.1. Program 2003       25.000.000 
 
Dep.Dan Radu Ruşanu - PNL 
 
 

Motivaţia susţinerii: 
În Legea bugetului de stat pe 
anul 2001, pag.806 era 
prevăzută pentru anul 2003 
suma de 17.500.000 mii lei. 
Având în vedere rata inflaţiei 
2003 faţă de 2001 de circa 
50%, suma actualizată devine 
25.000.000 mii lei. Sursa de 
finanţare: neînceperea de 
obiective noi până la 
finalizarea celor începute. 
Motivaţia respingerii: 
Suma de 95 mld. lei aferentă 
obiectivelor noi nu acoperă 
diferenţa între 25 mld. lei 
nivel propus şi 14 mld. lei 
nivel existent.  
Neînceperea unor obiective 
noi, mai ales cele aferente 
transportului în siguranţă al 
energiei electrice şi 
conexiunile cu ţările europene 
ar creea serioase neajunsuri. 
 

8. Anexa 3/21/30 
Capitol 66.01 Industrie 

Anexa 3/21/30 
Capitol 66.01 Industrie 

Motivaţia susţinerii: 
În Legea bugetului de stat pe 
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Cod 21.66.01.2.1.09 
(pag.171) 
Obiectivul de investiţii: LUCRĂRI 
PENTRU MENŢINEREA ŞI 
DEZVOLTAREA CAP DE PROD LA 
EM URICANI 1986-1990 CAP 
1600000 TO/AN 
C.4. Valoarea rămasă de executat (în 
mii lei) la data de 31.12.2002 eşalonată 
astfel: 
    4.1. Program 2003       5.000.000 

Cod 21.66.01.2.1.09 
 
Obiectivul de investiţii: LUCRĂRI 
PENTRU MENŢINEREA ŞI 
DEZVOLTAREA CAP DE PROD LA 
EM URICANI 1986-1990 CAP 1600000 
TO/AN 
C.4. Valoarea rămasă de executat (în mii 
lei) la data de 31.12.2002 eşalonată astfel: 
   
  4.1. Program 2003       8.000.000 
 
Dep.Dan Radu Ruşanu - PNL 
 

anul 2001, pag.810 era 
prevăzută pentru anul 2003 
suma de 8.000.000 mii lei. 
Având în vedere rata inflaţiei 
2003 faţă de 2001 de circa 
50%, suma actualizată devine 
12.000.000 mii lei. Sursa de 
finanţare: neînceperea de 
obiective noi până la 
finalizarea celor începute. 
Motivaţia respingerii: 
Suma de 95 mld. lei aferentă 
obiectivelor noi nu acoperă 
diferenţa între 8 mld. lei nivel 
propus şi 5 mld. lei nivel 
existent.  
Neînceperea unor obiective 
noi, mai ales cele aferente 
transportului în siguranţă al 
energiei electrice şi 
conexiunile cu ţările europene 
ar creea serioase neajunsuri. 
 

9. Anexa 3/21/30 
Capitol 66.01 Industrie 
Cod 21.66.01.2.1.12 
(pag.175) 
Obiectivul de investiţii: LUCRĂRI 
PENTRU MENŢINEREA ŞI 
DEZVOLTAREA CAP DE PROD DE 

Anexa 3/21/30 
Capitol 66.01 Industrie 
Cod 21.66.01.2.1.12 
 
Obiectivul de investiţii: LUCRĂRI 
PENTRU MENŢINEREA ŞI 
DEZVOLTAREA CAP DE PROD DE 

Motivaţia susţinerii: 
În Legea bugetului de stat pe 
anul 2001, pag.814 era 
prevăzută pentru anul 2003 
suma de 24.000.000 mii lei. 
Având în vedere rata inflaţiei 
2003 faţă de 2001 de circa 
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LA IM LUPENI CAP 2500000 T/AN 
HUILĂ 
C.4. Valoarea rămasă de executat (în 
mii lei) la data de 31.12.2002 eşalonată 
astfel: 
    4.1. Program 2003       14.000.000 

LA IM LUPENI CAP 2500000 T/AN 
HUILĂ 
C.4. Valoarea rămasă de executat (în mii 
lei) la data de 31.12.2002 eşalonată astfel: 
    
 4.1. Program 2003       36.000.000 
 
Dep.Dan Radu Ruşanu - PNL 
 

50%, suma actualizată devine 
36.000.000 mii lei. Sursa de 
finanţare: neînceperea de 
obiective noi până la 
finalizarea celor începute. 
Motivaţia respingerii: 
Suma de 95 mld. lei aferentă 
obiectivelor noi nu acoperă 
diferenţa între 36 mld. lei 
nivel propus şi 14 mld. lei 
nivel existent.  
Neînceperea unor obiective 
noi, mai ales cele aferente 
transportului în siguranţă al 
energiei electrice şi 
conexiunile cu ţările europene 
ar creea serioase neajunsuri. 
 

10. Anexa 3/21 Suplimentarea pentru anul 2003 cu 200 
miliarde lei, cheltuieli de personal şi cu 
400 miliarde lei cheltuieli materiale 
pentru REMIN - Baia Mare, jud. 
Maramureş. 
 
Sen.Maria Ciocan - PRM 

Motivaţia susţinerii: 
Indexarea de aproximativ 
14% faţă de finanţarea pe 
anul 2002 este insuficientă în 
vederea desfăşurării activităţii 
în zona minieră din judeţul 
Maramureş. 
Sursa de finanţare 
- sume de la bugetul statului 
- rezerva bugetară rămasă la 
dispoziţia Guvernului 
Motivaţia respingerii: 



 

 9 

0 1 2 3 
Nu sunt precizate sumele de 
la bugetul statului. 
Rezerva bugetară rămasă la 
dispoziţia Guvernului nu este 
pentru cheltuielile 
Ministerului Industriei şi 
Resurselor. 
 

11. Capitolul 5001 
Titlul 40 
Alineat 47 Cadastru Imobiliar 
 

Finalizarea lucrării cadastru imobiliar şi 
edilitar în municipiul Dej şi atacarea lor 
în municipiile Turda şi Câmpia Turzii din 
judeţul Cluj. 
- suplimentarea sumelor alocate cu 19 
miliarde lei. 
 
Dep.Damian Brudaşcu - PRM 
 

Motivaţia susţinerii: 
Având în vedere importanţa 
acestor lucrări pentru cele 3 
municipii din jud.Cluj, s-a 
estimat un necesar de 19 mld. 
lei care nu au fost prevăzute 
în bugetul de stat pe anul 
2003.  
Motivaţia respingerii: 
În buget este prevăzută suma 
de 35 miliarde lei din care se 
vor aloca sumele necesare pe 
măsura cerinţelor judeţelor. În 
anul 2002, la acest capitol s-
au înregistrat nerealizări de 6 
miliarde lei. 
 

12. Capitolul 5001 
Titlul 40 
Alineatul 56 
Transferuri pentru drumuri, căi ferate, 
aviaţie şi navigaţie 

1. Terminarea lucrărilor de investiţii la 
alimentarea cu apă a 6 localităţi din 
judeţul Cluj 
- 21, 745 miliarde lei 
2. Terminarea lucrărilor la drumurile 

Motivaţia susţinerii: 
Suplimentarea sumelor 
alocate jud.Cluj în cadrul 
fondului special constituit 
potrivit prevederilor HG 
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 comunale DC 46 Căian-Văleni, DC 170 

Aluniş-Pruneni şi DC 157 Cătălina 
- 14 miliarde lei 
 
Dep.Damian Brudaşcu - PRM 
 

577/1997 privind pietruirea 
drumurilor comunale şi 
alimentarea cu apă a satelor. 
Motivaţia respingerii: 
Problemele respective aparţin 
consiliului judeţean. 
 

13. Capitolul 6600  
Acţiuni economice 

1. Terminare centură de ocolire vestică 
Cluj Napoca în direcţia Turda şi Zalău. 
2. Începerea centurii de ocolire estică  pe 
drumul de ocolire judeţean a municipiului 
Cluj Napoca în direcţia Dej. 
3. Consolidarea a două drumuri judeţeme 
de munte calamitate pentru acces în 
comunele Măguri Răcătău şi Mărgău - 
Răchiţele 
- 106 miliarde lei 
 
Dep.Damian Brudaşcu - PRM 
 

Motivaţia susţinerii: 
În cadrul fondului special al 
drumurilor constituit conform 
Legii nr.118/1996 se solicită 
pentru judeţul Cluj suma 
minimă de 106 mld. lei care 
se poate finanţa de la 
Cap.6600, partea a V-a - 
Acţiuni economice. 
Motivaţia respingerii: 
Problemele respective aparţin 
consiliului judeţean. 

14. Capitolul 6001 
Subcapitolul 50 - Alte acţiuni privind 
asistenţa socială, alocaţii, pensii, 
ajutoare şi indemnizaţii 
 

Suplimentarea cu 5 miliarde lei a 
bugetului Ministerului Lucrărilor Publice, 
Transporturilor şi Locuinţei la Capitolul 
6001 subcapitolul 50. 
 
Dep.Alexandru Pereş - PD 
 

Motivaţia susţinerii: 
Legea nr.33/1996 precum şi 
Legea nr.144/2000 acordă 
facilităţi persoanelor care au 
domiciliul în localităţi rurale 
aflate în zone montane. 
Facilităţile se referă la 
reducerea cu 50% a tarifului 
legal de transport pe C.F.R. 
pentru materialul lemnos 
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supus comercializării.  
Prin Lgea nr.229/2002 de 
modificare a art.12 din Legea 
nr.33/1996, reducerea cu 50% 
pe calea ferată şi reducerea cu 
50% din costul materialului 
lemnos de care beneficiază  
titularii carnetului de moţ, se 
suportă de la bugetul de stat 
prin bugetele MLPTL şi 
MAAP. 
Motivaţia respingerii: 
Problema respectivă nu se 
referă la bugetul MLPTL. 
 

15. Capitolul 6801 Transporturi şi 
comunicaţii 
 

Reducerea cheltuielilor bugetare cu 
7.484,5 miliarde lei la capitolul 6801 - 
Transporturi şi comunicaţii 
 
Grupul parlamentar PRM Senat 
 

Motivaţia susţinerii: 
În bugetul de stat pe anul 
2002 la capitolul Transporturi 
şi comunicaţii se prevăd 
cheltuieli în sumă de 
18.439,016 mld.lei şi pentru 
anul 2003 se proiectează 
30.307,549 mld.lei cu o 
creştere de 164,37%. În 
bugetul de stat prezentat la 
art.20 Cheltuieli materiale şi 
servicii pentru anul 2003 se 
prevăd majorări de 3075,55% 
(din care la art.27 - reparaţii 
curente o majorare de 
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20.603,18% respectiv 3.132, 
44 mld.lei), iar la art.28 - 
reparaţii capitale - o creştere 
de 2.569,19% - este imposibil 
de acceptat că este fezabil un 
asemenea salt. 
Motivaţia respingerii: 
Majorările respective se 
datorează faptului că în anul 
2002, sumele erau asigurate 
atât de la buget cât şi din 
fondul special al drumurilor 
care, începând cu anul 2003 
este cuprins în bugetul de stat. 
 

16.  Solicităm suplimentarea sumelor alocate 
în echilibrarea bugetelor locale din 
judeţul Brăila pentru: 
- reabilitarea şi modernizarea arenei de 
box a municipiului Brăila - 9 miliarde lei 
- lucrări de consolidare a spitalului 
Sf.Pantelimon din municipiul Brăila - 10 
miliarde lei 
Sumele respective provenind din 
prelevări parţiale aferente redevenţei 
încasate de Agenţia Domeniului Statului 
de la Insula Mare a Brăilei. 
 
Dep.George Dragu - PSD 
Dep.Daniela Bartoş - PSD 

Motivaţia respingerii: 
Problemele respective sunt în 
competenţa consiliului local. 
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Dep.Mihai Tudose - PSD 
Dep.Ion Ştefan - PSD 
 

17. Art.41 din proiectul Legii bugetului pe 
anul 2003 

Propunem ca proiectul Pod peste Dunăre 
care reprezintă o prioritate economică şi 
strategică de interes naţional cu implicare 
directă a judeţelor din această regiune a 
ţării să fie înscris pe lista proiectelor de 
investiţii susţinute financiar de către 
Guvernul României. 
 
Dep.George Dragu - PSD 
Dep.Daniela Bartoş - PSD 
Dep.Mihai Tudose - PSD 
Dep.Ion Ştefan - PSD 
 

Motivaţia respingerii: 
Nu există posibilităţi 
financiare interne. 

18. Anexa 3/25/07 
6600 ACŢIUNI ECONOMICE 
                                         193338796 
Art.20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI 
SERVICII                        186738796 

Anexa 3/25/07 
6600 ACŢIUNI ECONOMICE 
                                         208338796 
Art.20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI 
SERVICII                        201738796 
 
Dep.Anton Ionescu - PNL 

Motivaţia susţinerii: 
Suplimentarea bugetului 
Ministerului Turismului cu 
suma de 15 mld la capitolul 
6600 "Acţiuni economice" 
articolul 20 "Cheltuieli 
materiale şi Servicii" pentru 
sprijinirea reabilitării turistice 
a Cheilor Turzii şi a 
proiectelor de creare de noi 
obiective turistice (Castelul 
Gilău). 
Sursa de finanţare: 
reducerea bugetului 
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Ministerului Informaţiilor 
Publice, Anexa 3/33/02 
capitolul 5901 Cultura, religie 
şi acţiuni privind activitatea 
sportivă şi de tineret. 
Motivaţia respingerii: 
Nu există fondurile respective 
necesare suplimentării 
bugetului Ministerului 
Turismului. 
 

19. Anexa 3/25/07 
Bugetul pe capitole, subcapitole...pag.7 
Subcapitol 20: 
Cheltuieli materiale şi servicii - 
45.564.200 

Se suplimentează capitolul Cheltuieli 
materiale şi servicii - până la 
          50.964.200 
 
Dep.Anca Boagiu - PD 
Dep.Mircea Toader - PD 
Dep.Gheorghe Albu - PD 

Motivaţia susţinerii: 
Pentru acoperirea cheltuielilor 
de înfiinţare a trei birouri de 
promovare turistică. 
Sursă: Prin realocarea sumei 
respective de la subcapitolul 
69.01.30. 
Motivaţia respingerii: 
A fost luată în calcul la 
fundamentarea bugetului pe 
anul 2003, fondurile fiind 
suficiente. 
 

20. Bugetul pe capitole, subcapitole...pag.7 
Capitolul 6901 
Subcapitolul 30: 
Alte cheltuieli - 160.000.000 

Devine 
 
 
154.600.000 
 
Dep.Anca Boagiu - PD 

Motivaţia susţinerii: 
Suma de 5.400.000 mii lei se 
transferă la capitolul 5101, 
subcapitolul 20 pentru 
acoperirea cheltuielilor celor 
trei birouri de promovare. 
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Dep.Mircea Toader - PD 
Dep.Gheorghe Albu - PD 
 

Motivaţia respingerii: 
A fost luată în calcul la 
fundamentarea bugetului pe 
anul 2003, fondurile fiind 
suficiente. 
 

21. Anexa 3/25/28 
Fişa Programelor - pag.21 

La obiective se adaugă înfiinţarea a 3 
noi birouri de promovare turistică în 
Polonia, Ungaria şi Danemarca, iar în 
Germania să rămână un singur birou, la 
Berlin, desfiinţându-l pe cel din Frankfurt 
pe Main. 
 
Dep.Anca Boagiu - PD 
Dep.Mircea Toader - PD 
Dep.Gheorghe Albu - PD 
 

Motivaţia susţinerii: 
Creşterea numărului de 
birouri de promovare turistică 
duce la creşterea numărului 
de vizitatori la frontieră ca 
indicator specific al activităţii 
turistice. 
Sursă: Cheltuielile de 
funcţionare sunt acoperite în 
parte prin desfiinţarea 
biroului din Frankfurt pe 
Main, având în vedere că 
cheltuielile de personal sunt 
acoperite, luând în calcul 
existenţa a 20 de funcţionari 
publici, deşi există numai 18 
birorui (1,5 miliarde lei). 
Restul se asigură din 
redistribuirea de la programul 
de marketing şi de dezvoltare 
a produselor turistice. 
Motivaţia respingerii: 
Anul acesta vor fi deschise 
birouri de promovare turistică 
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în Polonia şi Ungaria. 
Biroul de promovare turistică 
din Frankfurt pe Main a fost 
desfiinţat. 
 

22. Idem, pag.22 La poz.26 se introduce un Program 
suplimentar 
Programul de promovare a turismului 
neconvenţional în România. 
 
Dep.Anca Boagiu - PD 
Dep.Mircea Toader - PD 
Dep.Gheorghe Albu - PD 
 

Motivaţia susţinerii: 
Este necesar pentru 
dezvoltarea unor domenii 
neexploatate suficient precum 
agro-turismul, turismul 
religios, tururi hipice, 
caravane de rulote. 
Sursa: Din redistribuirea 
fondurilor pentru programul 
de dezvoltare a produselor 
turistice în valoare de 
25.000.000 mii lei. 
Motivaţia respingerii: 
Nu se pot redistribui sume din 
fondurile de dezvoltare pentru 
promovare deoarece sunt 
programe diferite. 
 

23. Anexa 3/25/30 Anexa 3/25/30 
I. Se propune introducerea următorului 
obiectiv de finanţare prin legea bugetului 
de stat: 
Obiectivul: Reabilitarea turistică a 
Cheilor Turzii 
Suma propusă: 6 miliarde lei 

Motivaţia susţinerii: 
Potenţialul turistic al Cheilor 
Turzii impune alocarea 
acestei sume în vederea 
menţinerii acestuia în 
circuitul turistic naţional. 
 



 

 17 

0 1 2 3 
Sursa: Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
Dep.Emil Boc - PD 
 
 
Anexa 3/25/30 
I. Se propune introducerea următorului 
obiectiv de finanţare prin legea bugetului 
de stat: 
Obiectivul: Dezvoltarea turismului 
balnear în zona lacurilor sărate - Costiuiu, 
Ocna Sugatag, Budesti, Stoiceni - judeţul 
Maramureş 
Suma propusă: 20 miliarde lei 
Sursa: Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
Dep.Mircea Man - PD 
 
 
Anexa 3/25/30 
I. Se propune introducerea următorului 
obiectiv de finanţare prin legea bugetului 
de stat: 
Obiectivul: Obiectiv turistic Cascada 
Valul Miresii, Munţii Apuseni 
Suma propusă: 5 miliarde lei 
Sursa: Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Motivaţia respingerii: 
Nu există fondurile respective 
necesare suplimentării 
bugetului Ministerului 
Turismului. 
 
Motivaţia susţinerii: 
Având în vedere potenţialul 
balnear pe care-l oferă, se 
impune exploatarea şi 
introducerea în circuitul 
turistic naţional a zonei 
lacurilor sărate. 
Motivaţia respingerii: 
Nu există fondurile respective 
necesare suplimentării 
bugetului Ministerului 
Turismului. 
 
 
 
 
Motivaţia susţinerii: 
Suma este propusă pentru 
deschiderea unui nou obiectv 
turistic într-o zonă fascinantă 
din Munţii Apuseni, aproape 
de staţiuniea Fântâneşe - 
Belis, pe raza comunei 
Margau. 
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Dep.Emil Boc - PD 
 

Motivaţia respingerii: 
Nu există fondurile respective 
necesare suplimentării 
bugetului Ministerului 
Turismului. 
 

24. Anexa 3/49/07 
Capitol 6601 
Titlul 72 Investiţii ale instituţiilor 
publice 2.500.000 mii lei 

Anexa 3/49/07 
Capitol 6601 
Titlul 72 Investiţii ale instituţiilor publice 
5.500.000 mii lei 
 
Sursa: 3.000.000 mii lei de la Cap.6601 
Subcap 01 Administraţia centrală 
 
Dep.Costel Ionescu - PRM 
 

Motivaţia susţinerii: 
Este necesar acest transfer 
deoarece considerăm că 
investiţiile instituţiilor publice 
să fie mărite în scopul 
eficientizării întregii 
activităţi. 
Motivaţia respingerii: 
Sursa alocată nu este viabilă. 

 
 
 
  Comisia pentru industrii şi servicii                     Comisia economică 
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