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CAMERA DEPUTAŢILOR                       SENAT 

 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,        COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT                    
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT                        ŞI CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 
Nr.440/XVIII/9/27 octombrie 1999               Nr.XX341/4 octombrie 1999 
 

AVIZ 
 

Prin adresele nr.366/30.09.1999 şi nr.L 374/1.X.1999, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru învăţământ şi cercetare ştiinţifică a Senatului, au fost 
sesizate de către cele două Birouri Permanente pentru a dezbate şi aviza 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.140/1999 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999. 

La analiza proiectului de lege menţionat au participat şi 
reprezentanţii Ministerului Educaţiei Naţionale, Agenţiei Naţionale 
pentru Ştiinţe, Tehnologie şi Inovare, Academiei Române şi Ministerului 
Finanţelor. 

Cele două Comisii reunite în şedinţe de lucru în zilele de 20 şi 27 
octombrie 1999 au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege 
menţionat, la capitolele învăţământ şi cercetare ştiinţifică, inclusiv 
Academia Română, cu următoarele amendamente: 

 
Art.14 va avea următorul cuprins: 
Cheltuielile pentru cercetare ştiinţifică se majorează cu suma de 

228,8 miliarde lei iar cheltuielile pentru alte acţiuni se diminuează cu 
suma de 1,6 miliarde lei. 

 
 
 
Art.24 va avea următorul cuprins: 
Alineatul 1 al articolului 34 din Legea nr.36/1999 se completează, 

după ultima frază cu următorul text: 
“Sumele restante reprezentând cheltuieli materiale şi servicii şi de 

capital ale anului 1998 aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu 
excepţia unităţilor de învăţământ special, se asigură din bugetul local al 
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unităţii administrativ teritoriale de care aparţin şi în cazuri deosebite din 
Fondul special pentru susţinerea învăţământului de stat. Bursele 
stabilite în condiţiile legii şi neacordate în anul 1999 din bugetele locale 
se suportă din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale”. 

 
Art.37, alin.(1) – Se elimină. 

 

Ministerul Educaţiei Naţionale  

Anexa nr.3/17 

 
 În temeiul prevederilor art. 29, alin (8) din Legea privind finanţele 
publice nr. 72/1996, a prevederilor art. 67, alin. (2) din Legea bugetului 
de stat pe anul 1999, precum şi a Ordonanţei de urgenţă nr. 140/1999 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999, propunem 
suplimentarea bugetului pentru anul 1999 pentru Ministerul Educaţiei 
Naţionale cu suma totală de 1.486.720.664 mii lei, sumă necesară 
desfăşurării în condiţii normale a activităţii până la finele exerciţiului 
financiar al anului 1999, după cum urmează: 
I Cap. 57.01 – “Învăţământ” - +1.429.932.580 mii lei, din care: 
 +716.683.271 mii lei – “Cheltuieli  de personal” aferente 
drepturilor salariale pentru personalul din învăţământul preuniversitar 
 + 302.896.272 mii lei –“Cheltuieli materiale şi servicii” din care: 

• ℘ + 25.000.000 mii lei - datorii ale Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru transport 50% pentru elevi şi studenţi 
către “METROREX” şi “SNCFR”; 

• ℘ +  8.000.000 mii lei – transport auto pentru studenţi; 
• ℘ + 133.896.272 mii lei – “Hrană” pentru elevii din şcolile 

speciale unde sunt înscrişi un număr de 55.814 copii şi 
care beneficiază de o alocaţie zilnică de hrană de 13.500 
lei în condiţiile preţurilor practicate la începutul anului 
1999, inclusiv achitarea datoriilor. 
(55.814 copii x 13.500 lei/zi = 920.931 mii lei/zi) 

• ℘ +  60.000.000 mii lei – “Obiecte de inventar de mică 
valoare sau scurtă durată şi echipament” – sumă necesară 
achiziţionării minimului de echipament şi cazarmament 
pentru copiii din unităţile de învăţământ special; 

• ℘  
+10.000.000 mii lei – “Reparaţii curente” – sumă 
necesară plăţii unor lucrări de reparaţii efectuate în 
unităţile de învăţământ special; 
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• ℘ +  50.000.000 mii lei – “Reparaţii capitale – sumă 
necesară plăţii unor lucrări de reparaţii capitale executate 
şi nedecontate, pentru un număr de 226 de clădiri; 

• ℘ +  16.000.000 mii lei – “Manuale şcolare” – sumă 
necesară pentru reeditarea manualelor şcolare  

+ 15.000.000 mii lei – “Subvenţii” – sumă necesară 
acoperirii cheltuielilor de întreţinere şi gospodărire din 
căminele şi cantinele studenţeşti, pentru consolidarea 
imobilelor caselor studenţeşti, precum şi pentru acoperirea 
cheltuielilor de personal aferente caselor studenţeşti, 
Federaţiei Sportului Universitar şi Şcolar, Institutului Limbii 
Române, ROEDUNET-ului, Centrului pentru Formarea 
Continuă în Limba Germană. 
 
+ 333.353.037 mii lei – “Transferuri” – sumă necesară 
după cum urmează: 
• ℘ + 83.353.037 mii lei – “Burse” – pentru studenţii români, 

precum şi pentru studenţii şi cetăţenii străini bursieri ai 
statului român (ca urmare a creşterii cursului dolarului 
faţă de cel cu care a fost fundamentat bugetul); 

• ℘ + 250.000.000 mii lei – finanţarea de bază a 
învăţământului superior; 

 
+  70.000.000 mii lei – “Cheltuieli de capital” – sumă 
necesară acoperirii parţiale a cheltuielilor efectuate pentru 
asemenea lucrări care au fost aprobate iniţial prin graficele 
întocmite cu antreprenorii, lucrări care nu au putut fi oprite, 
mai ales la consolidări imobile. 
 
;+8.000.000 mii lei – “Plăţi de dobânzi şi comisioane” 

 
 
II Cap. 59.01 – Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea 
sportivă şi de tineret” + 400.000 mii lei, din care: 

+ 100.000 mii lei – subvenţie pentru asigurarea salariilor 
pentru Corul de Cameră “Madrigal” 
+ 300.000 mii lei – subvenţie pentru Cluburile sportive 
universitare. 
 
 

III. Cap. 60.01 – “Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare 
şi indemnizaţii” + 56.588.084 mii lei, din care: 
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• ℘ + 56.588.084 mii lei necesară pentru suplimentarea 
fondurilor aferente alocaţiei de stat pentru copii, ţinând 
cont de faptul că numărul copiilor care au dreptul şi 
pentru care s-a efectuat calculul este cu 326.234 copii mai 
mare, incluzând şi tinerii în vârstă de peste 18 ani care au 
dreptul la alocaţii de stat până la terminarea cursurilor 
şcolare, potrivit Legii nr. 261/1998. 

 
 

Surse de finanţare 
 

Propunem ca suma de 1.486.720.664 mii lei necesară pentru 
suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale să fie 
suportată din Fondurile destinate restructurării sistemului bancar – 
Anexa 3/65, Ministerul Finanţelor – Acţiuni generale, Cap.6901, 
subcapitolul 09 – Restructurarea sistemului bancar. 

 
Agenţia pentru Ştiinţe, Tehnologie şi Inovare 
 Anexa nr.3/57 
 

• ℘ Se propune suplimentarea bugetului cu suma de 200 miliarde lei 
pentru Planul naţional la Titlul 40 – Transferuri – Alineat 16 şi 17 – 
Fondul de Cercetare Dezvoltare şi Fondul pentru stimularea Inovării. 

 
• ℘ Se propune mişcarea sumei de 200.000 mii lei în cadrul Titlului 02 – 

Cheltuieli de personal – şi anume de la art.10 – cheltuieli cu salariile – 
la art.13 – Deplasări – la alineatele 01, 02, respectiv 50.000 mii lei la 
deplasări în ţară şi 150.000 mii lei la deplasări în străinătate. 

 
 
 
 

Surse de finanţare 
 
Anexa 3/65 – Ministerul Finanţelor – Acţiuni generale, Cap.6901 

Alte acţiuni economice, art.38 – Transferuri – 
 
Motivare 
 
1. Agenţia Naţională pentru Ştiinţe Tehnologie şi Inovare este 

iniţiatorul H.G. nr.562/20.07.1999 privind aprobarea Planului 
naţional de cercetare-dezvoltare. Programele Planului naţional 
susţin relansarea economică prin cercetare, prin crearea de 
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parteneriate între institutele de cercetare şi întreprinderi în 
vederea realizării de produse tehnologice, servicii care au cerere 
pe piaţa internă şi externă. 

 
2. Agenţia Naţională pentru Ştiinţe Tehnologie şi Inovare este 

iniţiatorul Ordonanţei nr.117/31.08.1999 prin care s-au aprobat 
termenii şi condiţiile de participare a României la Programul 
Cadru 5 şi Programul Cadru 5 EURATOM ale Comunităţii 
Europene. Odată cu aceasta România face parte şi din structurile 
de conducere şi administrare ale Programului Cadru 5, respectiv 
Comitetele de program şi Reţeaua punctelor de contact, pentru 
fiecare program în parte. 
În vederea facilitării participării la activităţile acestor structuri 
prin care se conduce şi se realizează conştientizarea 
programului în mediile ştiinţifice, universitare, tehnologice şi 
economice Comisia UE a decis ca pentru înlăturarea 
inconvenientelor legate de necesitatea deplasării la Bruxelles să 
suporte cheltuielile pentru transportul internaţional urmând ca 
cheltuielile de diurnă şi cazare să fie suportate de guvernele pe 
care aceşti specialişti le reprezintă. 
Există 10 Comitete de program pentru: societatea 
informaţională, calitatea vieţii, creştere competitivă şi durabilă, 
mediu, energie, fisiune şi fuziune nucleară, inovare şi 
întreprinderi mici şi mijlocii, îmbunătăţirea potenţialului uman 
şi a bazei  de cunoştinţe socio-economice, cooperare 
internaţională. 
Fiecare ţară este reprezentată în fiecare comitet de program de 
câte 2 reprezentanţi din partea instituţiei guvernamentale 
responsabilă pentru participarea la programul cadru. 
De asemenea, pentru fiecare program există cel puţin câte o 
persoană de contact. 
Frecvenţa întâlnirilor depinde de problematica şi deciziile pe 
care trebuie să le adopte comitetele de program cum ar fi: 
discuţii privind criteriile de evaluare a propunerilor, aprobarea 
rezultatelor evaluării propunerilor, aprobarea programelor de 
lucru pentru noile solicitări de propuneri unde reprezentanţii 
fiecărei ţări susţin interesele ţării respective. 
În medie au loc 6-7 întâlniri pe an la programele cu bugete mari 
şi circa 3-4 la programele cu bugetele mai mici. Persoanele de 
contact se întâlnesc de circa 2-3 ori pe an. 
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Academia Română 
       Anexa 3/35 
 
Se propune suplimentarea bugetului cu suma de 20 miliarde lei, 
din care: 
 
Cap.71.01 Cercetare ştiinţifică   18.600.000 mii lei 
din care: 
Titlul I    Cheltuieli de personal      16.600.000 mii lei 
Titlul II   Cheltuieli materiale şi servicii         2.000.000 mii lei 
 
Cap.59.01 “Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi 

de tineret”           1.400.000 mii le 
din care: 
 
Titlul I    Cheltuieli de personal     400.000 mii lei 
Titlul II   Cheltuieli materiale şi servicii        1.000.000 mii lei 
 
Surse de finanţare: Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Guvernului (art.19). 
 
Motivare: Susţinerea, în principal, a activităţilor de cercetare 

ştiinţifică fundamentală angajate de Academia Română. 
 
 
 
PREŞEDINTE    PREŞEDINTE 
 

 Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu            Prof.univ.dr.Florin Bogdan 
 
 

 


