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&�WUH

Comisia pentru buget, ILQDQ e  úL E�QFL

&$0(5$ '(387$�,/25

S E N A T

A V  I  Z

referitor la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 1997

Comisiile de specialitate ale Camerei 'HSXWD LORU úL Senatului s-au întrunit în

úHGLQ � FRPXQ� în ziua  de 27 martie 1997 pentru dezbaterea úL avizarea proiectului

de Lege privind Bugetul de stat pe anul 1997 - 6HF LXQHD Ministerul Tineretului úL

Sportului.

În completarea avizelor noastre din zilele de 25 úL �� martie a.c.,

nr.178/XXXVI/9, Y� vQDLQW�P amendamentele aprobate de cele GRX� comisii la

proiectul de lege PHQ LRQDW�

1. "Se DORF� DFWLYLW� LORU GH tineret în cadrul bugetului Ministerului Tineretului

úL Sportului pe anul 1997 (anexa nr.3/18) suma de 23.812.500 mii lei UH]XOWDW� în

urma redistribuirii fondurilor SUHY�]XWH OD capitolul 5901 din proiectul Bugetului de

stat pe 1997." Redistribuirea se face de la Capitolul 5901 din bugetul XUP�WRDUHORU

ministere:

a) din sumele alocate pentru DFWLYLW� L VSRUWLYH úL GH tineret unor DO L

ordonatori de credite:
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- Secretariatul General al Guvernului:

* de la bugetul alocat Departamentului 3URWHF LHL 0LQRULW� LORU 1D LRQDOH

pentru Campania HXURSHDQ� GH combatere a rasismului, antisemitismului, xenofobiei

úL LQWROHUDQ HL� capitolul 5901 (425.000 mii lei) se WUDQVIHU� ������� mii lei;

* de la Departamentul ,QIRUPD LLORU Publice, capitolul 5901 pentru DF LXQL

diverse (1.720.000 mii lei) se WUDQVIHU� ��������� mii lei.

- Ministerul Afacerilor Externe

* capitolul 5901 (5.298.520 mii lei) se WUDQVIHU� ��������� mii lei.

- Ministerul Culturii

* capitolul 5901 (421.793.105 mii lei) se WUDQVIHU� ��������� mii lei.

- Ministerul Transporturilor

* capitolul 5901 (7.237.250 mii lei) se WUDQVIHU� ��������� mii lei.

- Ministerul Ap �U�ULL 1D LRQDOH

* capitolul 5901 (10.161.080 mii lei) se WUDQVIHU� ������� mii lei

- Ministerul de Interne

* capitolul 5901 (10.900.518 mii lei) se WUDQVIHU� ������� mii lei

b) Din suma DORFDW� pentru DFWLYLW� L VSRUWLYH Ministerului Tineretului úL

Sportului (128.802.900 mii lei) se WUDQVIHU� ��������� mii lei, la bugetul

Departamentului pentru tineret.

2. "Se VXSOLPHQWHD]� bugetul pentru DFWLYLW� L GH VSRUW GLQ cadrul bugetului

Ministerului Tineretului úL Sportului pe anul 1997 (anexa nr.3/18) cu suma de

4.000.000 mii lei, de la rezerva de stat, pentru suplimentarea bugetului alocat

Comitetului Olimpic Român.

35(ù(',17( 35(ù(',17(

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu                            Dr. Ion Cârciumaru
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
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Comisia pentru buget, ILQDQ H úL E�QFL

&$0(5$ '(387$�,/25

S E N A T

A V  I  Z

referitor la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 1997

Comisiile de specialitate ale Camerei 'HSXWD LORU úL Senatului s-au întrunit în

úHGLQ � FRPXQ� în ziua de 26 martie 1997 pentru dezbaterea úL avizarea proiectului

de Lege privind Bugetul de stat pe anul 1997 - 6HF LXQHD cercetare  úWLLQ LILF�.

În completarea avizului nostru din ziua de 25 martie a.c., nr.178/XXXVI/9,

Y� vQDLQW�P amendamentele aprobate de cele dou� comisii la proiectul de lege

PHQ LRQDW� precum úL amendamente respinse.

I. AMENDAMENTE ADMISE:

Art.27(1) Cheltuielile pentru cercetare úWLLQ LILF� sunt în VXP� GH 1028,4

miliarde din care: 45,6 miliarde cheltuieli de personal, 637,6 miliarde lei cheltuieli

materiale úL servicii, 0,6 miliarde lei DORFD LL în completarea veniturilor proprii ale
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LQVWLWX LLORU publice, 314,6 miliarde lei transferuri úL 30,0 miliarde lei cheltuieli de

capital.

(2) În bugetul Ministerului &HUFHW�ULL úL Tehnologiei, la titlul "Transferuri"

este FXSULQV� úL suma de 10,0 miliarde lei pentru ILQDQ DUHD cheltuielilor privind

vQWUH LQHUHD� exploatarea úL IXQF LRQDUHD LQVWDOD LLORU speciale de interes QD LRQDO�

potrivit Legii  nr.51/1996.

(3) Text nou: Ministerul &HUFHW�ULL úL Tehnologiei VXSRUW� GLQ bugetul propriu

suma QHFHVDU� ILQDQ �ULL cheltuielilor de IXQF LRQDUH D 5H HOHL 1D LRQDOH GH

Calculatoare.

(4) Text nou: Fondurile pentru cercetare vor fi completate cu prioritate, la

prima rectificare de buget, astfel încât DFWLYLW� LL GH cercetare V��L UHYLQ� cel pu LQ

0,5 % din PIB.

Sursa ILQDQFLDU�: Fondurile suplimentare se propun a fi luate din Bugetul

DVLJXU�ULORU sociale de stat (350 miliarde lei) úL GLQ Bugetul Secretariatului General

al Guvernului (2 miliarde lei).

Art.46. Sumele datorate de F�WUH DJHQ LL economici la fondul special pentru

cercetare-dezvoltare pentru perioada de SkQ� OD �� decembrie 1994 se fac venit la

bugetul de stat pentru Ministerul &HUFHW�ULL úL Tehnologiei. Regularizarea

eventualelor sume Y�UVDWH, necuvenite fondului special pentru cercetare-dezvoltare,

se HIHFWXHD]� cu bugetul de stat pe baza documentelor justificative prezentate de

DJHQ LL economici.

Anexa 3/27  - se va modifica FRUHVSXQ]�WRU GH F�WUH Ministerul &HUFHW�ULL úL

Tehnologiei inclusiv un transfer de 80 milioane de la GHSODV�UL externe la GHSODV�UL

în  DU��

Anexa 3/37 - se va modifica FRUHVSXQ]�WRU GH F�WUH $FDGHPLD 5RPkQ� prin

includerea la SR]L LD transferuri a celor GRX� miliarde lei SUHY�]XWH suplimentar la

art.27.
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II. AMENDAMENTE RESPINSE

Art.27 alin.(1)

Propunere: Majorarea cheltuielilor pentru cercetare cu 500 miliarde lei, din

care 480 miliarde lei la cheltuieli materiale úL servicii, 20 miliarde lei cheltuieli de

capital.

0RWLYD LH: Cercetarea úWLLQ LILF�� FD VHFWRU prioritar, QHFHVLW� fonduri

suplimentare pentru PHQ LQHUHD cel pu LQ OD nivelul din anul 1996, mai ales în

contextul VLWXD LHL actuale din economie, când contractele directe dintre cercetare úL

operatorii economici s-au diminuat. În aceste FRQGL LL� VH DVLJXU� un minim de

resurse pentru PHQ LQHUHD personalului de specialitate úL D laboratoarelor de

cercetare.

,QL LDWRU: GRUPUL PARLAMENTAR PDSR.

35(ù(',17( 35(ù(',17(

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu         Prof.univ.dr.George Pruteanu
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

&$0(5$ '(387$�,/25 S E N A T
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Nr.178/XXXVI/9/25.03.1997             Nr. XX/217/25.03.1997

&�WUH

Comisia pentru buget, ILQDQ H úL E�QFL

&$0(5$ '(387$�,/25
S E N A T

A V  I  Z

referitor la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 1997

Comisiile de specialitate ale celor dou� camere sesizate prin adrese de F�WUH

Birourile Permanente, s-au întrunit în úHGLQ � FRPXQ� în zilele de 20 úL �� martie

1997 pentru a dezbate úL aviza proiectul Legii bugetului de stat pe anul 1997.

La analiza proiectului legii PHQ LRQDWH DX fost SUH]HQ L úL UHSUH]HQWDQ LL GH

resort de la Ministerul ÌQY� �PkQWXOXL� Ministerul &HUFHW�ULL úL Tehnologiei,

Academia 5RPkQ�� Ministerul Tineretului úL Sportului, precum úL UHSUH]HQWDQ L GLQ

partea Ministerului de )LQDQ H�

Cele dou� comisii reunite au KRW�UkW V� avizeze favorabil proiectul Legii

bugetului de stat pe anul 1997, cu XUP�WRDUHOH amendamente:
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 Ministerul ÌQY� �PkQWXOXL

1. Art.16 (4) Textul V� fie reformulat astfel:

Pentru ILQDQ DUHD unor DF LXQL GH integrare european� în domeniul

vQY� �PkQWXOXL� Ministerul ÌQY� �PkQWXOXL va aloca SkQ� OD suma de 19,9 miliarde

lei.

2. Art.16 (5) Textul va fi completat GXS� FXP XUPHD]��

Veniturile proprii realizate de XQLW� LOH úL LQVWLWX LLOH de vQY� �PkQW, în

conformitate cu prevederile Legii vQY� �PkQWXOXL nr.84/1995, inclusiv

GLVSRQLELOLW� LOH existente la finele anului 1996, care U�PkQ la GLVSR]L LD Ministerului

ÌQY� �PkQWXOXL, precum úL cheltuielile ce se pot efectua din acestea la nivelul a 794,3

miliarde lei, sunt SUHY�]XWH în DQH[� la bugetul Ministerului ÌQY� �PkQWXOXL.

Veniturile realizate în YDOXW� VH redistribuie conform Legii nr.84/1995, iar

veniturile realizate în lei vor U�PkQH OD GLVSR]L ia XQLW� LORU úFRODUH sau

LQVWLWX LLORU GH vQY� �PkQW VXSHULRU FDUH le-au produs.

3. Art.16 (7) - Text nou:

Costurile pentru energie HOHFWULF�� JD]H� ap� úL alte cheltuieli comunale pentru

XQLW� LOH� LQVWLWX LLOH GH vQY� �PkQW úL FDVH GH copii, vor fi calculate la nivelul de cost

al consumurilor casnice.

4. În anexa nr.3/15, la QXP�UXO PD[LP GH SHUVRQDO ce se ILQDQ HD]� în anul

1997, se VXSULP� ultima parte a textului însemnat cu VWHOX �� �FX încadrarea în

cheltuielile de personal aprobate"

AMENDAMENTE RESPINSE

1. Art.16 (1)  S� VH vQORFXLDVF� suma de 6739,1 miliarde lei cu suma de

7533,4 miliarde lei (Anghel Stanciu).

2.Art.16 (5) Alin.nou: Bugetul Ministerului ÌQY� �PkQWXOXL va fi suplimentat

cu suma de 794,3 miliarde lei la prima rectificare de buget (Anghel Stanciu).
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3. Anexa 3/15  S� VH transfere 5 miliarde lei de la Capitolul 'HSODV�UL OD

Capitolul Cercetare úWLLQ LILF� �Anghel Stanciu).

4. Anexa 3/15  (detalierea pe articole de cheltuieli) - 1XP�UXO PD[LP GH

personal ce se ILQDQ HD]� în anul 1997 la vQY� �PkQW V� fie de 414000 cât

IXQF LRQHD]� în prezent úL nu 401000 cât se propune în proiectul de buget (Gheorghe

6HFDU���

5. Anexa 3/15, SR]L LLOH �� úL �� � Suma DORFDW� pentru continuarea OXFU�ULORU

la *U�GLQL D GLQ Municipiul Slobozia V� fie UHGLVWULEXLW� pentru finalizarea localului

cu 16 V�OL GH FODV� GLQ RUDúXO ��QG�UHL �Gheorghe Tarna).

6. "La Capitolul ÌQY� �PkQW, GHúL în programul bugetar al anului 1997

Ministerul ÌQY� �PkQWXOXL are SUHY�]XWH sume pentru FRQVWUXF LD de noi úFROL, atât în

%U�LOD cât úL în Ianca, a fost RPLV� consolidarea úL repararea FDSLWDO� a FO�GLULL

liceului "Gheorghe Munteanu Murgoci" din %U�LOD, procesul instructiv-educativ

GHVI�úXUkQGX-se în locaulul unei úFROL generale.

/XFU�ULOH au fost începute în 1996, iar pentru a fi continuate în 1997 mai sunt

necesare 3 miliarde lei; la care se DGDXJ� fonduri pentru OXFU�ULOH de asigurare a apei

potabile, a agentului termic úL a înlocuirii LQVWDOD LLORU sanitare cu grad avansat de

X]XU� la 75 % din úFROL."(George Dragu).

7.  Construirea unei úFROL în municipiul 5�G�X L�

- În cartierul Obor nu H[LVW� VSD iu pentru vQY� �PkQW� iar la cea mai DSURSLDW� úFRDO�

(ùFRDOD JHQHUDO� QU��� vQY� �PkQWXO VH GHVI�úRDU� în trei schimburi, folosind

cabinetele úL laboratoarele drept V�OL GH FODV�� Acest nou VSD iu ar acoperi úL marea

nevoie de V�OL pentru JU�GLQL D GH copii (acum JU�GLQL D IXQF LRQHD]� într-o FDV�

QD LRQDOL]DW�� FX un grad înaintat de degradare úL GREkQGLW� GH proprietar).

- &RQVWUXF LD úFROLL D fost VROLFLWDW� în fiecare an GXS� ���� úL în anul 1996,

Inspectoratul úFRODU MXGH HDQ Suceava a comunicat 3ULP�ULHL municipiului 5�G�X L F�

DFHDVW� úFRDO� va fi FXSULQV� în planul de LQYHVWL LL DO Ministerului ÌQY� �PkQWXOXL

pentru anul 1997.(Petru Bejinariu).
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0HQ LRQ�P F� cele dou� comisii vúL FRQWLQX� activitatea în zilele de 26 úL ��

martie a.c. pentru dezbaterea úL avizarea proiectului de lege PHQ LRQDW OD VHF LXQLOH

privind cercetarea úWLLQ LILF�� tineret úL VSRUW� 'XS� fiecare úHGLQ � Y� vQDLQW�P

raportul pentru VHF LXQLOH respective.

35(ù(',17( 35(ù(',17(

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu         Prof.univ.dr.George Pruteanu


