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I. Amendamente admise:

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptat de comisie

Motivare

0. 1. 2. 3.
1. �Capitolul V

  Dispoziţii referitoare la bugetele locale
  Art.23 alin.(2)
  Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat
începând cu 1 ianuarie 2003 la nivelul fiecărei
unităţi administrativ-teritoriale se alocă lunar, pe
termen de 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care
s-a încasat acest impozit, o cotă de 36% la bugetele
locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, pe
teritoriul cărora îşi desfăşoară activitatea plătitorii
de  impozite, 10% la bugetul propriu al judeţului şi
17% la dispoziţia consiliului judeţean pentru
echilibrarea bugetelor comunelor, oraşelor,
municipiilor şi judeţului�.

    Dl deputat Bereczki Endre a propus modificarea şi
completarea art. 23 alin.(2) din proiectul Legii
bugetului de stat pe anul 2003, astfel:

�Capitolul V
  Dispoziţii referitoare la bugetele locale
  Art.23 alin.(2)
  Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat
începând cu 1 ianuarie 2003 la nivelul fiecărei unităţi
administrativ-teritoriale se alocă lunar, pe termen de
5 zile lucrătoare de la finele lunii în care s-a încasat
acest impozit, o cotă de 38% la bugetele locale ale
comunelor, oraşelor şi municipiilor, pe teritoriul
cărora îşi desfăşoară activitatea plătitorii de
impozite, 10% la bugetul propriu al judeţului şi 15%
la dispoziţia consiliului judeţean pentru echilibrarea
bugetelor comunelor, oraşelor, municipiilor şi
judeţului�.

    Amendamentul a fost adoptat cu  majoritate de
voturi.

    În conformitate cu prevederile
OG nr.70/2002, din bugetele
locale se finanţează cheltuielile de
întreţinere şi gospodărire,
reparaţiile, dotările independente
la unităţile de asistenţă
medico-socială care au fost
trecute în administrarea consiliilor
locale.

Sursa de finanţare:
Redistribuirea sumelor alocate la
bugetele locale.
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0. 1. 2. 3.
2. �Capitolul IX

  Dispoziţii finale
  Art.43
  Potrivit legii, drepturile asistentului personal al
persoanei cu handicap, care acordă îngrijire
permanentă copilului sau adultului cu handicap
grav, se suportă din bugetele locale, iar indemnizaţia
pentru însoţitor de care beneficiază pensionarii
încadraţi în gradul I de invaliditate se suportă din
bugetul asigurărilor sociale de stat�.

    Dl deputat Bereczki Endre a propus modificarea şi
completarea art. 43 din proiectul Legii bugetului de
stat pe anul 2003, astfel:

�Capitolul IX
  Dispoziţii finale
  Art.43
  Potrivit legii, drepturile asistentului personal al
persoanei cu handicap, care acordă îngrijire
permanentă copilului sau adultului cu handicap grav,
se suportă 50% din bugetul de stat şi 50% din
bugetele locale, iar indemnizaţia pentru însoţitor de
care beneficiază  pensionarii încadraţi în gradul I de
invaliditate se suportă din bugetul asigurărilor sociale
de stat�.

    Amendamentul a fost adoptat cu  majoritate de
voturi.

    Aceeaşi ca la punctul 1.

Sursa de finanţare:
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului.

3. �Anexa nr.1:
capitolul 5001, art.40, alin.32
capitolul 5700, art.40, alin.32
capitolul 5901, art.40, alin.32

                                             2003               %
                                             Propuneri      2003/2002

Sprijinirea organizaţiilor
cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale,
altele decât cele care
primesc subvenţii de la
bugetul de stat,
potrivit legii                       156.052.808 mii lei  119,22�.

    Dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a propus
modificarea anexei 1, capitolele 5001, 5700 şi 5901,
art.40, alin.32, astfel:
�Anexa nr.1:
capitolul 5001, art.40, alin.32
capitolul 5700, art.40, alin.32
capitolul 5901, art.40, alin.32
                                             2003               %
                                             Propuneri      2003/2002

Sprijinirea organizaţiilor
cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale,
altele decât cele care
primesc subvenţii de la
bugetul de stat,
potrivit legii                         216.052.808 mii lei     165,05�.

    Promisiunile de reparare a
sumelor necesare depăşirii
dificultăţilor financiare din anii
2001, 2002 nu au fost concretizate
la rectificările bugetare, astfel că
problemele financiare ale
organizaţiilor cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale
s-au agravat în mod constant. Mai
mult de atât, unele dintre
minorităţi nu au reuşit să aibă un
sediu propriu, fapt pentru care se
confruntă cu problema
achiziţionării acestui sediu. În
consecinţă, este nevoie de
majorarea alocaţiei bugetare
pentru aceste organizaţii.
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0. 1. 2. 3.
Se va modifica în mod corespunzător Anexa 3,
capitolele 5001, 5700, 5901, art.40, alin.32 din
proiectul Legii bugetului alocat Ministerului
Informaţiilor Publice.

    Amendamentul a fost adoptat cu majoritate de
voturi.

Sursa de finanţare:
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului.

4. �Ministerul Cultelor şi Culturii
Anexa 3/28/07, capitolul 5901- �Cultură, religie şi
acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret�,
art.40, alin.66
Contribuţia statului la salarizarea personalului de
cult

Propuneri 2003                    631.460.000 mii lei�.

    Dl senator Ioan Aurel Rus a propus majorarea
sumei alocate în anexă la art.40 alin.66, astfel că
suma totală va fi 696.460.000 mii lei.

    Amendamentul a fost adoptat cu majoritate de
voturi.

    Suma este necorespunzătoare în
raport cu majorările salariale din
ultimul timp, cu valoarea de
referinţă sectorială şi cu salariul
mediu pe economie, care din luna
ianuarie 2003 va fi de
2,5 milioane lei. Suma prevăzută
în bugetul pe anul 2003 nu este în
concordanţă cu cele de mai sus.
Sursa de finanţare:
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului.

5. �Ministerul Informaţiilor Publice
Anexa nr.3/33/07:
capitolul 5001, art.40, alin.34
capitolul 5700, art.40, alin.34
capitolul 5901, art.40, alin.34

                                             2003               %
                                             Propuneri      2003/2002

Sprijinirea activităţii
românilor de pretutindeni
şi a organizaţiilor
reprezentative
ale acestora                           15.000.000 mii lei    140,19�.

    Dl deputat Mircea Costache a propus
suplimentarea sumei de 15.000.000 mii lei cu suma
de 10 miliarde lei, urmând ca art.40 alin.34 de la
capitolele 5001, 5700 şi 5901 ale anexei 3/33/07 să
aibă următoarea  redactare:

�Ministerul Informaţiilor Publice
Anexa nr.3/33/07:
capitolul 5001, art.40, alin.34
capitolul 5700, art.40, alin.34
capitolul 5901, art.40, alin.34

    Sumele prevăzute pentru
sprijinirea activităţii românilor de
pretutindeni şi a organizaţiilor
reprezentative ale acestora sunt de
aproximativ 10 ori mai mici decât
cele pentru minorităţi, mai ales în
condiţiile în care imaginea
României în lume devine
hotărâtoare pentru acceptarea
României ca membru cu drepturi
depline în Uniunea Europeană şi
în NATO, iar soarta comunităţilor
româneşti de peste hotare a ajuns
critică.
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0. 1. 2. 3.
                                             2003               %
                                             Propuneri      2003/2002

Sprijinirea activităţii
românilor de pretutindeni
şi a organizaţiilor
reprezentative
ale acestora                           25.000.000  mii  lei     233,64�.

    Amendamentul a fost adoptat cu majoritate de
voturi.

Sursa de finanţare:
Fondul de rezervă bugetară aflat
la dispoziţia Guvernului.

6. �Ministerul Informaţiilor Publice - Anexa nr.3/33/07
Destinaţia sumelor prevăzute în bugetul Ministerului Informaţiilor
Publice la capitolul 59.01 �Cultură, religie şi acţiuni privind
activitatea sportivă şi de tineret�, titlul �transferuri�
                                             2003               %
                                             Propuneri      2003/2002
TOTAL                                292.014.370 mii lei      164,14
din care, pentru:
a) Sprijinirea organizaţiilor
cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale,
altele decât cele care
primesc subvenţii de la
bugetul de stat,
potrivit legii  partidelor        156.052.808 mii lei      119,22
politice prin:
  a1) acoperirea parţială
a cheltuielilor materiale
pentru funcţionarea
sediilor şi filialelor acestora,
precum şi pentru lucrările
de întreţinere şi reparaţii
ale acestora, a cheltuielilor

    Dnii deputaţi Wittstock Eberhard-Wolfgang şi
Tokay Gheorghe au propus unificarea punctelor �a)�
cu �a1)�,  cu renumerotarea pe cale de consecinţă a
punctelor textului şi redactarea punctului �a)� în
următoarea formulare:
    �a) Sume alocate pentru sprijinirea organizaţiilor
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele
decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat
potrivit Legii nr.72/1996 a partidelor politice, prin
acoperirea parţială a cheltuielilor materiale pentru
funcţionarea sediilor organizaţiilor şi filialelor
acestora, precum şi pentru lucrările de întreţinere şi
reparaţii ale acestora, cheltuieli de personal,
cheltuieli pentru presă, carte, manuale şcolare, altele
decât cele subvenţionate prin legi speciale,
publicaţii, cheltuieli pentru organizarea de acţiuni
culturale, ştiinţifice, simpozioane, adunări ale
membrilor conform statutului şi alte asemenea
manifestări organizate în ţară şi în străinătate,
cheltuieli pentru unele activităţi sociale, pentru
investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare
desfăşurării activităţii organizaţiilor�.

    Pentru o redactare unitară şi
pentru o mai bună claritate a
destinaţiei sumelor.
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0. 1. 2. 3.
de personal, a cheltuielilor
pentru presă, carte,
publicaţii, a cheltuielilor
pentru organizarea de
acţiuni culturale, ştiinţifice,
simpozioane şi alte
asemenea manifestări
organizate în ţară şi în
străinătate, a cheltuielilor
pentru investiţii în bunuri
mobile şi imobile necesare
activităţii  organizaţiilor      150.000.000 mii lei    118,58�.

    Sumele prevăzute la punctul devenit �a)� se vor
corela în mod corespunzător cu sumele propuse şi
admise la amendamentul de la punctul 3 din
prezentul aviz.

    Amendamentul a fost adoptat cu majoritate de
voturi.

7. �Consiliul Naţional pentru Combaterea
Discriminării
Anexa 3/52/07, capitolul 5101, titlul �Cheltuieli
materiale şi servicii�, art.20

Propuneri 2003                         6.201.480 mii lei�

    Dl senator Ioan Aurel Rus şi dna deputat Mihaela
Muraru-Mândrea  au propus majorarea sumei
alocate din bugetul de stat pe anul 2003 cu 2,2
miliarde lei, prevăzută în anexă, astfel că suma totală
propusă pentru anul 2003 va fi 8.401.480 mii lei.
    Se va majora în mod corespunzător  suma
prevăzută în Anexa 1 şi Anexa 3/52/07, capitolul
5101, titlul �Cheltuieli materiale şi servicii�, art. 20,
cu 2,2 miliarde de lei.

    Amendamentul a fost adoptat cu majoritate de
voturi.

    Pentru realizarea programelor şi
proiectelor cuprinse în planul de
activitate şi în exercitarea
atribuţiilor instituţiei.

Sursa de finanţare:
Fondul de rezervă aflat la
dispoziţia Guvernului.

8. �Consiliul Naţional pentru Combaterea
Discriminării
Anexa 3/52/09
Numărul maxim de posturi
şi fondul aferent salariilor
de bază pe anii 2002-2003

    Dl senator Ioan Aurel Rus şi  dna deputat Mihaela
Muraru-Mândrea au propus modificarea anexei, în
sensul majorării numărului de posturi la 50, cu
majorarea corelativă a fondului de salarii, cu
3,2 miliarde lei, astfel că numărul total de posturi va
fi de 50, iar fondul total aferent salariilor de bază pe
2003, va fi 5.585.828 mii lei.

   Prin Hotărârea de Guvern
nr.1194 din 27 noiembrie 2001
este specificat expres numărul
maxim de posturi � 50, necesar
organizării şi funcţionării acestei
instituţii nou înfiinţate.



6

0. 1. 2. 3.
Numărul maxim de posturi
în anul 2003                               30

Fond aferent salariilor
de bază pe 2003                          2.385.828 mii lei�.

    Se va majora în mod corespunzător  suma
prevăzută în Anexa 1 şi Anexa 3/52/07, capitolul
5101, titlul �Cheltuieli personal�, art. 20, cu
3,2 miliarde de lei.

    Amendamentul a fost adoptat cu majoritate de
voturi.

Pentru anul 2002 au fost
prevăzute 30 de posturi finanţate
de la buget.
    Având în vedere că pentru anul
2003 s-au păstrat acelaşi număr de
posturi şi acelaşi fond de salarii,
s-ar compromite din start
existenţa instituţiei şi planul de
activitate.

Sursa de finanţare:
Fondul de rezervă aflat la
dispoziţia Guvernului.
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II. Amendamente respinse:

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Motivare
1. pentru susţinere
2. pentru respingere

0. 1. 2. 3.
1. �Ministerul Culturii şi Cultelor

Anexa 3/28/07:
capitolul 5001, art.40, alin.61
capitolul 5700, art.40, alin.61
capitolul 5901, art.40, alin.61

                                            2003               %
                                            Propuneri      2003/2002

Susţinerea cultelor              147.000.000 mii lei     187,26�.

     Dl deputat Mircea Costache propune
suplimentarea sumei alocate sprijinirii cultelor
religioase cu suma 6 miliarde lei, cu destinaţia
precisă finalizarea lucrărilor de construcţie la
Catedrala ortodoxă �Sfântul Sava Gotul� din Buzău,
urmând ca art.40 alin.61 de la capitolele 5001, 5700
şi 5901 ale anexei 3/28/07 să aibă următoarea
redactare:
�Ministerul Culturii şi Cultelor
Anexa 3/28/07:
capitolul 5001, art.40, alin.61
capitolul 5700, art.40, alin.61
capitolul 5901, art.40, alin.61

                                            2003               %
                                            Propuneri      2003/2002

Susţinerea cultelor              153.000.000 mii lei      194,90�.

    Amendamentul a fost respins, cu majoritate de
voturi.

1. Sumele prevăzute pentru
sprijinirea activităţii cultelor
religioase sunt insuficiente,
raportate la necesităţile
sprijinirii Bisericii Ortodoxe
Române pentru finalizarea
unor lăcaşuri de cult, începute
încă din 1991, de natură a
asigura respectarea dreptului
la un serviciu religios
desfăşurat în condiţii adecvate
pentru adepţii celei mai
importante biserici, din punct
de vedere numeric, din
România.

Sursa de finanţare:
Fondul de rezervă bugetară aflat
la dispoziţia Guvernului.

2. Sunt foarte multe lăcaşuri de
cult în construcţie şi faţă de
deficitul bugetar nu se pot
aloca sume mai mari decât
cele prevăzute în proiectul
Legii bugetului pe anul 2003.
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2.

-

    Dl senator Eugeniu Marius Constantinescu a
propus suplimentarea bugetului pe anul 2003 alocat
Ministerului Culturii şi Cultelor, cu suma de
1 miliard de lei şi includerea în Anexa 3 a
obiectivului de investiţii �Mănăstirea Sfânta Ana�
Rohia, judeţul Maramureş.

Amendamentul a fost respins cu majoritate de voturi.

1. Dacă nu se continuă lucrările
de investiţii la construcţia
bisericii, pierderile vor fi mai
mari.

Sursa de finanţare: Fondul de
rezervă la dispoziţia Guvernului

2. Nu există posibilităţi de
susţinere de la bugetul de stat
alocat Ministerului Culturii şi
Cultelor pe anul 2003.

3.

-

    Dl senator Eugeniu Marius Constantinescu a
propus suplimentarea bugetului de stat pe anul 2003
alocat Ministerului Culturii şi Cultelor cu suma de
4 miliarde lei şi includerea în Anexa 3 a obiectivului
de investiţii �Catedrala Naşterea Domnului� din
Brăila.

    Amendamentul a fost respins cu majoritate de
voturi.

1. Reprezintă o dorinţă foarte
mare a enoriaşilor din judeţul
Brăila, de a avea un asemenea
lăcaş de cult.

Sursa de finanţare: Fondul de
rezervă la dispoziţia Guvernului.

2. Nu există posibilităţi de
susţinere de la bugetul de stat
alocat Ministerului Culturii şi
Cultelor.

4.

-

    Dl senator Eugeniu Marius Constantinescu a
propus suplimentarea bugetului pe anul 2003 alocat
Ministerului Culturii şi Cultelor  cu suma de
2 miliarde lei pentru reparaţiile necesare la �Biserica
Buna Vestire� din Brăila, cu majorarea
corespunzătoare a sumei prevăzute pentru bugetul de
stat pe anul 2003.

    Amendamentul a fost respins cu majoritate de
voturi.

1. Neefectuarea reparaţiilor duce
la degradare permanentă, care
necesită sume din ce în ce mai
mari.

Sursa de finanţare: Fondul de
rezervă la dispoziţia Guvernului.

2. La fel ca la punctul anterior.



9

0. 1. 2. 3.
5.

-

    Dl senator Eugeniu Marius
Constantinescu a propus alocarea sumei de
5 miliarde lei din bugetul de stat pentru
lucrările de restaurare la �Mănăstirea
Măcsineni� din judeţul Bră ila şi  majorarea
în mod corespunzător,  cu această  sumă ,  a
bugetului pe anul 2003 alocat Ministerului
Culturii ş i  Cultelor.

    Amendamentul a fost respins cu
majoritate de voturi .

1. Este un monument istoric
aflat  în patrimoniul
cultural naţional .

Sursa de finanţare:  Fondul
de rezervă  la dispoziţia
Guvernului.

2. Pentru anul 2003 este
prevăzută  finanţarea
acestui monument prin
Planul naţional de
protejare a monumentelor
istorice.

6.

-

    Dl senator Eugeniu Marius
Constantinescu a propus alocarea sumei de
5 miliarde lei din bugetul de stat pe anul
2003 pentru construirea catedralei din
oraşul Ianca,  judeţul Bră ila,  şi  majorarea
sumei corespunzătoare a bugetului pe anul
2003 al Ministerului  Culturi i şi  Cultelor.

    Amendamentul a fost respins cu
majoritate de voturi .

1. Este o dorinţă  mai veche
a enoriaşilor şi  ar fi  un
obiectiv important pentru
dezvoltarea oraşului.

Sursa de finanţare:  Fondul
de rezervă  la dispoziţia
Guvernului.

2. Catedrale se construiesc
doar acolo unde există
reşedinţe episcopale.
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7. �Consiliul Naţional pentru Combaterea

Discriminării
Anexa 3/52/07, capitolul 5101, titlul �Cheltuieli de
personal�

Propuneri 2003                          453.875 mii lei�.

    Dl senator Ioan Aurel Rus a propus majorarea
sumei prevăzute în bugetul de stat pentru deplasări şi
alte cheltuieli de personal, în anexa 3/52/07, cu suma
de 2 miliarde lei, astfel că suma propusă pentru 2003
va fi: 2.453.875 mii lei.
    Anexa 1 din proiectul de lege, pag.12, cap.5101,
titlul �Cheltuieli de personal� se va modifica în mod
corespunzător, majorându-se cu suma de 2 miliarde
lei.

    Amendamentul a fost respins cu majoritate de
voturi.

1. Realizarea programelor de
acţiuni, deplasări în ţară şi
străinătate, organizarea de
seminarii, mese rotunde,
presupune cheltuieli ce nu pot
fi acoperite din suma propusă
pentru anul 2003.

2. În cursul execuţiei bugetare, în
raport de necesităţi, se pot
face suplimentări de sume.

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE,

Nicolae Păun Mircea Teodor Iustian

PREŞEDINTE,

Adrian Păunescu

Întocmit:

Consilier   Onesia Babeş

Expert       Adina Chelaru
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