
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 
CAMERA DEPUTAŢILOR                                    SENAT 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,        COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT  
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT                     ŞI CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 
Bucureşti: 20 martie 2000 
Nr.126/XVIII/9                                         Nr.XX/160/20 martie 2000 
 

 
Către 
 COMISIA PENTRU BUGET, FINANŢE ŞI BĂNCI 
         CAMERA DEPUTAŢILOR 
                      SENAT 
 
    AVIZ 
       asupra proiectului Legii Bugetului de Stat pe anul 2000 

 
Prin adresele nr.104/8 martie 2000 şi nr.L-99/9 martie 2000 

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 Legii Bugetului de Stat pe anul 2000. 

La analiza proiectului de lege au participat reprezentanţii 
Ministerului Educaţiei Naţionale, precum şi domnul Decebal Traian 
Remeş, Ministrul Finanţelor, însoţit de experţi. 

Cele două Comisii reunite în şedinţă de lucru în ziua de 15 martie 
2000 au hotărât să avizeze favorabil proiectul Legii Bugetului de Stat pe 
anul 2000 la Capitolul Învăţământ (inclusiv anexele privind Ministerul 
Educaţiei Naţionale), cu următoarele amendamente: 

 
Art.8 (2) va avea următorul cuprins: 
(2) Soldurile anuale rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor 

publice care realizează venituri extrabugetare din desfăşurarea de 
activităţi economice, se varsă integral la bugetul de stat sau la bugetele 
locale, după caz, indiferent dacă legea prevede altfel, cu excepţia 
unităţilor şi instituţiilor de învăţământ,  conform art.170 din Legea 
învăţământului nr.84/1995. 
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Art.18 (2) va avea următorul cuprins: 
(2) Cheltuielile social culturale pe capitole de cheltuieli sunt în 

sumă de 19.943,3 miliarde lei pentru învăţământ…. 
 
Art.32 . Anexa nr.8 – 2 Învăţământ, lit.a va avea următorul 

cuprins: 
a) cheltuielile aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu 

excepţia celor care se suportă de la bugetul de stat prin bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale potrivit Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat, nr.138/1999, se vor asigura din bugetul local al unităţii administrativ 
teritoriale de care aparţin în proporţie de cel puţin 15 % din totalul 
veniturilor, respectiv minim 3300 miliarde lei pe plan naţional, 
precum şi din veniturile proprii realizate în condiţiile legii de către 
unităţile de învăţământ preuniversitar: …. 

 
Anexa 3/17 cap.5001 – cheltuieli total – se modifică astfel: 
II Cheltuieli – Total: 21.925.115.746.000 lei 
 
Surse de acoperire: 

-Serviciul de telecomunicaţii speciale  50 miliarde 
- Ministerul Public     100 miliarde 
 
 Motivare: Necesitatea alocării prin Bugetul de Stat a cel puţin 4 % 
din PIB, conform art.170 din Legea învăţământului nr.84/1995. 
 
 Faţă de prevederile proiectului Bugetului de Stat pe anul 2000, 
pentru Ministerul Educaţiei Naţionale (Anexa 3/17), se propune 
compensarea unor cheltuieli în interiorul sumelor prevăzute în proiect, 
după cum urmează:  
  
 5701 Cap. Învăţământ     - 2 mld 
  02 Cheltuieli de personal   - 51,6 mld 
  20 Cheltuieli materiale şi servicii + 60 mld 
   din care: 
  22 hrană     - 10 mld 
  26 Obiecte de inventar de mică  

      valoare sau scurtă durată şi 
       echipament    - 10 mld 
31 manuale                                           + 80 mld 
34 Subvenţii     - 32 mld 

- Agenţia Naţională a Taberelor 
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şi Turism Şcolar   - 32 mld 
       - Cămine şi cantine studenţeşti        - 10 mld 
       - Roedunet     +10 mld 
 
 5701 38 Transferuri    + 151,6 mld 
 5701  40.02 Burse     + 51,6 mld 

5701 40.57 Finanţare de bază a 
                     învăţământului superior    + 100 mld 
5701 70 Cheltuieli de capital   + 70 mld 
 
5901 Cap. Cultură, religie şi acţiuni 
         privind act.sportivă şi de tineret + 2 mld 
 34    Subvenţii    + 2 mld 
 35.01 – alocaţii de la buget pentru  
    instituţii publice, din care 
    pentru activitatea sportivă        + 2 mld 
 
6001 Cap.asistenţă socială 
 40.03 Alocaţii şi alte ajutoare  - 200 mld 
 
 
Motivare:  
Creşterile alocărilor bugetare prin redistribuirea în interiorul 

bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale se justifică astfel: 
- la manuale – pentru acoperirea reeditării manualelor în 

anul şcolar 2000/2001; 
- pentru burse, în vederea realizării a 200 mii 

lei/student-lună, conform promisiunilor 
reprezentanţilor Guvernului; 

- pentru finanţarea învăţământului superior – o uşoară 
compensare ţinând seama că sumele provenite din 
aplicarea O.U.G. nr.75/1999 se distribuie exclusiv 
învăţământului preuniversitar, pentru cheltuieli de 
personal; 

- pentru cheltuieli de capital – necesare contribuţiei 
României la proiectele cu finanţare externă. 

 
Scăderile corespunzătoare creşterilor de mai sus se justifică astfel: 

- la cheltuielile de personal – existenţa unor rezerve 
ţinând seama şi de greva din învăţământ; 

- la ANTTS – datorită autofinanţării; 
- la transferuri (asistenţă socială) – intrările sunt mai 

reduse decât ieşirile (Notă: în situaţia în care se 
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acceptă suplimentarea a 150 mld.lei, scăderea va fi 
doar  de 50 mld lei). 

 
 

NOTĂ: În conformitate cu art.63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, amendamentele respinse trebuie evidenţiate în 
raportul comun al Comisiilor sesizate în fond.                                      
 
 

   
 
     PREŞEDINTE          PREŞEDINTE 
 
Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu           Prof.univ.dr.Florin Bogdan 
 
 
 
 
 
 
Anexă: Amendamente respinse 
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                          ANEXA 
 

            AMENDAMENTE RESPINSE 
 

Arti 
col 

Amendamentul propus Autorul Motivare 

Art.18 
Alin.2 

Art.18 (2) Se modifică 
corespunzător cu 
suplimentarea solicitată în 
sumă de 3030 miliarde lei, 
după cum urmează:  
Cheltuielile social culturale 
pe capitole de cheltuieli 
sunt în sumă de 22823,3 
miliarde lei pentru 
învăţământ … 
 
 La Cap.Venituri Cod 5005 
să fie eliminată suma de 
2.167.064.656.000 lei 
reprezentând venituri 
extrabugetare. 

Anghel 
Stanciu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anghel 
Stanciu 

Alocarea prin 
Bugetul de Stat a 
cel puţin 4 % din 
PIB, conform 
art.170 (1) din 
Legea 
învăţământului 
nr.84/1995. 
 
 
 
Conform art.170(3) 
din Legea 
învăţământului, 
veniturile 
extrabugetare nu se 
include 
 în bugetul de stat. 

Art.18 Conform Legii 
învăţământului, pentru 
învăţământ trebuie să se 
aloce prin bugetul de stat 4 
% din PIB. Ţinând seama 
de PIB-ul prevăzut a se 
realiza în anul 2000 
consider că suma reală care 
ar trebui să revină 
învăţământului este de 
29.000.000.000 lei. Ca 
urmare trebuie să se 
modifice corespunzător 
sumele prevăzute la 
Art.18,al.(1) şi (2). 

Antonescu 
Nicolae 
Napoleon 
Andronescu 
Ecaterina 
Cotrutz 
Constantin 

Trebuie să se 
respecte legea şi să 
se aloce această 
sumă pentru 
finanţarea 
învăţământului, 
pentru că altfel nu 
se asigură 
funcţionarea 
corespunzătoare 
acestuia. 

Art.18 
alin. 
(1) şi 
(2)  

La Art.19 alin.(1) şi (2) să 
se suplimenteze 
cheltuielile cu 9000 
miliarde lei, pentru a se 

Grupurile 
Parlamentare 
ale PDSR din 
Senat şi 

Legea 
învăţământului 
prevede finanţarea 
de la bugetul anual 
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asigura finanţarea 
învăţământului de la 
bugetul de stat, la minim 4 
% din PIB. 

Camera 
Deputaţilor 

de stat la un nivel 
minim de 4 %; 
reducerea drastică a 
PIB în anii 
1997,1998 şi 1999 
cu peste 18 %, 
nivelul de 4 % 
asigură în 2000 o 
finanţare redusă 
corespunzător 
căderii PIB; 
Guvernul s-a 
angajat ferm faţă de 
sindicatele din 
învăţământ că a 
găsit soluţii de 
finanţare în limita 
prevăzută de lege; 
Legea 
învăţământului este 
o lege organică, 
care nu poate fi 
ignorată printr-o 
lege ordinară. 

Art.46 
alin.2 

Se elimină cuvântul 
preuniversitar (rd.4) 

Grupurile 
Parlamentare 
ale PDSR din 
Senat şi 
Camera 
Deputaţilor 

Legea pentru 
constituirea şi 
utilizarea fondului 
nu face discriminări 
între subsistemele 
învăţământului. 

Anexa
3/17 

Bugetul Ministerului 
Educaţiei Naţionale să fie 
suplimentat cu suma de 
3030 miliarde lei la 
Cap.5001/02 – Cheltuieli 
de personal. 
Surse de finanţare 
propuse: 
1. Ministerul 
Transporturilor   
5001/38/24 1000 mld 
Transferuri – Cheltuieli 
pentru susţinerea 

Anghel 
Stanciu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Surse de finanţare 
propuse pentru 
alocarea prin 
Bugetul de Stat a 
cel puţin 4 % din 
PIB, conform 
art.170 din Legea 
învăţământului 
nr.84/1995. 
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transportului feroviar 
public de călători 
2. Ministerul Finanţelor 
5101/38/40 100 mld  
Transferuri 
3. Ministerul Justiţiei 
5101/35/01 1000 mld  
Subvenţii       
4. Comisia Naţională de  
Statistică  
5101/20 - 100 mld 
Cheltuieli materiale şi 
servicii  
5. Ministerul Finanţelor 
- Direcţia vămilor -  
Cap.9810-330 miliarde  
Excedent 
   
6. Ministerul de Interne 
5700/38-500 miliarde     
Transferuri   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa 
3/17 

Să se scoată de la capitolul 
“Venituri-cod 5005” suma 
de 2.167.064.656.000 lei 
prevăzută a proveni din 
“Venituri extrabugetare”. 

Antonescu 
Niculae 
Napoleon 
Andronescu 
Ecaterina 
Cotrutz 
Constantin 
 

Conform legii 
învăţământului 
veniturile 
extrabugetare 
(proprii) nu se 
includ în bugetul de 
stat. De fapt nu 
înţeleg cum se pot 
include într-un 
buget de stat – 
venituri 
extrabugetare, 
deoarece însăşi 
denumirea lor le 
scoate în afara 
bugetului. Consider 
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că s-a adoptat 
denumirea de 
“Venituri 
extrabugetare” 
pentru a se înlocui 
denumirea de 
“Venituri proprii” 
din legea 
învăţământului. 
Acest “artificiu 
lingvistic” nu face 
decât să confirme 
de fapt că aceste 
venituri nu pot fi 
incluse în buget. 

Anexa 
3/17 

Suma de 2.700.000.000 lei 
prevăzută la art.40,al.57, 
intitulat “Transferuri 
pentru finanţarea de bază a 
învăţământului superior” 
să fie majorată la 
3.600.000.000 lei. 

Antonescu 
Niculae 
Napoleon 
Andronescu 
Ecaterina 
Cotrutz 
Constantin 

Suma alocată nu 
acoperă cheltuielile 
pe student 
echivalent fără 
taxă, stabilită de 
către CNFIS şi 
cunoscută de către 
M.E.N., de 
11.500.000lei/stude
nt. Prin suma 
alocată se asigură 
numai 8.500.000 
lei/student 
echivalent, adică cu 
mult sub minimul 
necesar. Trebuie 
spus că, prin suma 
alocată, conform 
calculelor CNFIS şi 
a marii majorităţi  
ale universităţilor 
nu se pot asigura 
salariile 
personalului din 
învăţământul 
superior chiar dacă 
se aplică sumele 
minime prevăzute 
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în Ordonanţa de 
Urgenţă. 

Anexa 
3/17 

Suma de 2.243.860.000 lei 
prevăzută la poz.5004 şi 
inclusă la “Cheltuieli de 
personal” să fie scoasă şi 
să i se dea destinaţia 
legală. În plus această 
sumă a fost alocată integral 
pentru învăţământul 
preuniversitar ceea ce este 
incorect. Suma trebuie 
defalcată proporţional 
pentru învăţământul 
preuniversitar (80-85 %) 
respectiv universitar (15-
20 %). 

Antonescu 
Niculae 
Napoleon 
Andronescu 
Ecaterina 
Cotrutz 
Constantin 

Suma provine din 
“Fondul special de 
susţinere a 
învăţământului” 
care prin lege are 
altă destinaţie 
(reabilitarea bazei 
materiale a 
învăţământului, 
investiţii, dotări 
ş.a.) şi nu poate fi 
utilizată pentru 
“Cheltuieli de 
personal” deoarece 
reprezintă o 
deturnare de 
fonduri – indiferent 
cum o face. 

Anexa 
3/17 

Suma de 2.243.860.000 lei 
prevăzute la poz.5004 şi 
inclusă la “Cheltuieli de 
personal” să fie scoase şi 
să i se dea destinaţia 
legală. În plus, această 
sumă a fost alocată integral 
pentru învăţământul 
preuniversitar ceea ce este 
incorect. Suma trebuie 
defalcată proporţional 
pentru învăţământul 
preuniversitar (80-85 %), 
respectiv universitar (15-
20 %). 

Grupurile 
Parlamentare 
ale PDSR din 
Senat şi 
Camera 
Deputaţilor 

Suma provine din 
“Fondul special de 
susţinere a 
învăţământului” 
care prin lege are 
altă destinaţie 
(reabilitarea bazei 
materiale a 
învăţământului, 
investiţii, dotări 
ş.a.) şi nu poate fi 
utilizată pentru 
“Cheltuielile de 
personal” deoarece 
reprezintă deturnare 
de fonduri – 
indiferent cum o 
face. 

Anexa 
3/17 

Să se scoată de la capitolul 
“Venituri cod 5005” suma 
de 2.167.067.656.000 lei 
prevăzută a proveni din 
“Venituri extrabugetare”. 

Grupurile 
Parlamentare 
ale PDSR din 
Senat şi 
Camera 

Conform legii 
învăţământului 
veniturile 
extrabugetare 
(proprii) nu se 
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Deputaţilor includ în bugetul de 
stat. De fapt, nu se 
înţelege cum se pot 
include într-un 
buget de stat 
venituri 
extrabugetare, 
deoarece însăşi 
denumirea lor le 
scoate în afara 
bugetului. Consider 
că s-a adoptat 
denumirea de 
“Venituri 
extrabugetare, 
pentru a se înlocui 
denumirea de 
“Venituri proprii” 
din legea 
învăţământului. 
Acest “artificiu 
lingvistic” nu face 
decât să confirme 
de fapt că aceste 
venituri nu pot fi 
incluse în buget. 

Anexa 
3/17 

Suma de 2.700.000.000 lei 
prevăzută la art.40 alin.57 
intitulat “Transferuri 
pentru finanţarea de bază a 
învăţământului superior” 
să fie majorată la 
3.600.000.000 lei. 

Grupurile 
Parlamentare 
ale PDSR din 
Senat şi 
Camera 
Deputaţilor 

Suma alocată nu 
acoperă cheltuielile 
pe student 
echivalent fără 
taxă, stabilită de 
către CNFIS şi 
cunoscută de către 
M.E.N. de 
11.500.000 
lei/student. Prin 
suma alocată se 
asigură numai 
8.500.000 
lei/student 
echivalent adică cu 
mult sub minimul 
necesar. Trebuie 
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spus că, prin suma 
alocată, conform 
calculelor CNFIS şi 
a marii majorităţi 
ale universităţilor 
nu se pot asigura 
salariile 
personalului din 
învăţământul 
superior chiar dacă 
se aplică sumele 
minime prevăzute 
în Ordonanţa de 
Urgenţă. 

 
 
 
 
 


