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CĂTRE, 
 
 

       CAMERA DEPUTAŢILOR 
 Comisia pentru buget, finanţe şi bănci - 
         SENAT 
 
 
 

AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.14/1997 privind rectificarea  

bugetului de stat pe anul 1997 
 

 Prin adresele nr.206/02 septembrie 1997 şi L 461/02 septembrie 1997, 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 de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.14/1997. 
 La analiza proiectului de lege menţionat au participat şi reprezentanţii Ministerului Educaţiei Naţionale 
, Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, Academiei Române şi  Ministerului Finanţelor. 
 Cele două comisii reunite au hotărât şi avizeze favorabil proiectul Legii de aprobare a Ordonanţei 
Guvernului nr.14/1997 la capitolele învăţământ şi cercetare ştiinţifică (inclusiv anexele privind  Ministerului 
Educaţiei Naţionale, Ministerului Cercetării şi Tehnologiei şi Academiei Române), cu următoarele 
amendamente: 
 1. art.10 (3) pct.5 - să se completeze textul după cum urmează: "Aceste venituri se folosesc conform 
principiului autonomiei universitare, inclusiv pentru investiţii". 
 2. art.10 (3) - să se introducă  pct.5 1 cu următorul text: "Costurile pentru energia electrică, termoficare, 
gaze, apă şi alte cheltuieli comunale pentru unităţile, instituţiile de învăţământ şi casele de copii, vor fi calculate 
la nivelul de cost al cosumurilor casnice". 
 3. art.30 (2) - să se modifice şi să aibă următorul text: "La aprobarea rectificării bugetelor locale, 
consiliile judeţene şi locale sunt obligate să respecte criteriile de repartizare a sumelor defalcate din impozitul pe 
salarii pentru acţiunile de învăţământ şi sănătate aprobate prin anexa nr.10 la Legea bugetului de stat pe anul 
1997, nr.72/1997 şi vor asigura fondurile necesare pentru finanţarea asistenţei sociale". 
 4. anexa 3/15 - nota de la subsol să se completeze cu următorul text: "inclusiv cele rezultate din 
aplicarea Statutului personalului didactic". 
 5. anexa 3/37,  Academia Română, se solicită suplimentarea bugetului pe anul 1997 cu 5 miliarde lei, 
cheltuieli de personal, cheltuieli materiale şi servicii, cheltuieli de capital. 
 
 
 
 
 Preşedinte,       Preşedinte, 
Prof.univ.dr.ing. Anghel Stanciu     Prof.univ.dr. George Pruteanu 
 

 
 


