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 Către 

  COMISIA PENTRU BUGET, FINANŢE ŞI BĂNCI 

 

    AVIZ 

 asupra proiectului Legii Bugetului de Stat pe anul 1998 

 

Prin adresa nr.83/23 martie 1998, Cabinetul Secretarului General, Comisia 

pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a fost sesizată, pentru a dezbate şi aviza 

proiectul Legii Bugetului de Stat pe anul 1998, în limita competenţei sale. 

La analiza proiectului de lege menţionat au participat şi reprezentanţii 

Ministerului Tineretului şi Sportului şi Ministerului Finanţelor. 

Comisia, în şedinţa de lucru din ziua de 1 aprilie a.c., a hotărât să avizeze 

favorabil proiectul Legii Bugetului de Stat pe anul 1998, la art.11 capitolul 

Ministerul Tineretului şi Sportului, inclusiv anexa 3/18, cu următoarele 

amendamente: 

Art.11 (1) se modifică după cum urmează: 

Cheltuielile pentru cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de 

tineret, finanţate de la bugetul de stat, sunt în sumă de 1464,9 miliarde lei, din 

care: pentru acţiunile de cultură 936,6 miliarde lei, sprijinirea cultelor religioase, 

inclusiv construirea şi repararea lăcaşurilor de cult 129,4 miliarde lei, activitatea 

sportivă şi de tineret 332,7 miliarde lei, precum şi pentru cheltuieli de 

administraţie şi servicii publice descentralizate 66,2 miliarde lei. 

Art.11 (15)  - se introduce lit. e): 

e) acoperirea cheltuielilor privind activităţile sportive interne specifice. 
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Anexa nr.3/18, capitol 5901, subcapitol 21, "Activitatea de tineret", se 

modifică după cum urmează: 

- Activitatea de tineret:    47.518.600 mii lei 

Surse de finanţare: 

Din sumele alocate altor ordonatori de credite, astfel: 

- 5.000.000 mii lei de la Secretariatul General al Guvernului (Cap.7201, alte 

transferuri - neprecizate - în sumă prevăzută de 29.500.000 mii lei); 

- 2.000.000 mii lei de la Ministerul Afacerilor Externe (Cap. 5901, alte 

instituţii şi acţiuni privind cultura, religie, şi activităţi sportive şi de tineret în 

sumă prevăzută de 9.304.800 mii lei); 

- 3.000.000 mii lei de la Ministerul Transporturilor (Cap.5901, alte instituţii 

şi acţiuni privind cultura, religie, şi activităţi sportive şi de tineret în sumă 

prevăzute de 15.252.000 mii lei); 

- 1.000.000 mii lei de la Ministerul Apărării Naţionale (Cap.5901, cultura, 

religie, şi activităţi sportive şi de tineret în sumă prevăzută de 16.726.837 mii lei); 

- 7.000.000 mii lei de la Ministerul de Interne (Cap. 5901, cultura, religie, şi 

activităţi sportive şi de tineret în sumă prevăzută de 19.042.794 mii lei); 

- 7.600.000 mii lei de la Art.6 (13) - organele autorităţii executive. 

TOTAL: 25,6 miliarde lei. 

 

Motivare: Suma solicitată în plus pentru activitatea de tineret este absolut 

necesară pentru îndeplinirea obiectivelor programului guvernamental de 

dezvoltare a părţii societăţii civile, constituită din organizaţii neguvernamentale de 

tineret şi pentru tineret. De semnalat că suma propusă în proiectul de buget pentru 

"Activitate de tineret" reprezintă 7,8 % din totalul fondurilor alocate Ministerului 

Tineretului şi Sportului. 

Amendamente respinse: 

Autor: Viorica Afrăsinei, deputat PDSR de Botoşani 
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Amendament: "Nominalizarea în cadrul listei de investiţii a obiectivului 

"Sala Polivalentă Botoşani", cu o valoare pentru anul 1998 minim 5.000 milioane 

lei din totalul de 40 miliarde necesare pentru terminarea investiţiei. Obiectivul se 

află într-o stare avansată de degradare datorată întreruperii lucrărilor. Botoşani, 

municipiu cu peste 130.000 locuitori nu are nici o sală de sport." 
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