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AVIZ 
 

asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2008  
 
 

Cu adresele nr. Pl-x 695/2007 şi nr. L712/2007, Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului au primit spre dezbatere şi avizare Proiectul Legii 
bugetului de stat pe anul 2008. 
 În urma examinării, în şedinţele comune din 30 octombrie şi 6 noiembrie 2007, 
comisiile reunite, cu unanimitate de voturi, au hotărât să avizeze favorabil proiectul 
de lege menţionat, cu amendamentele din anexă. 
  
 
 
 
 
        PREŞEDINTE,                            PREŞEDINTE, 
 
    Lia Olguţa VASILESCU                                               Irinel POPESCU 
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    ANEXA 
1. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 

 
I. Amendamente admise 

 
Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/ 

subcapitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 
(numai pt. 
Comisii) 

1. Art. 6, lit. a) Suma de 1.522,5 milioane lei prevăzută 
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul judeţelor să fie defalcată cel puţin în ceea 
ce priveşte precizarea drepturilor privind 
acordarea de produse lactate şi de panificaţie 
pentru elevii din clasele I-IV şi pentru copiii 
preşcolari din grădiniţele cu program normal, 
precum şi a cheltuielilor aferente învăţământului 
special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă 
educaţională. 

Autori: Petru Andea, Ecaterina 
Andronescu, Anghel Stanciu, Monalisa 
Găleteanu, Mihai Dumitriu,  Alecsandru 
Ştiucă - PSD 

  Pentru a se putea identifica toate 
sumele alocate pentru învăţământ. 

 

2. Art. 6, lit. b)    Suma de 9.073 milioane lei să fie defalcată nu 
numai privitor la cheltuielile de personal din 
unităţile de învăţământ preuniversitar, ci şi 
privitor la bursele şi obiectele de inventar ale 
aceloraşi unităţi. 

Autori: Petru Andea, Ecaterina 
Andronescu, Anghel Stanciu, Monalisa 
Găleteanu, Mihai Dumitriu,  Alecsandru 
Ştiucă – PSD 

  Pentru a se putea identifica toate 
sumele alocate pentru învăţământ. 

 

3. Art. 18, alin. (2) Ordonatorii de credite nu pot finanţa..., în loc 
de „nu vor putea finanţa”. 

Autori: Petru Andea, Ecaterina 

Pentru o exprimare corectă.   
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Andronescu, Anghel Stanciu, Monalisa 
Găleteanu, Mihai Dumitriu,  Alecsandru 
Ştiucă – PSD 

4. Art. 19 M.E.F. exercită ...., în loc de „va exercita”.... 
    Autori: Petru Andea, Ecaterina 
Andronescu, Anghel Stanciu, Monalisa 
Găleteanu, Mihai Dumitriu,  Alecsandru 
Ştiucă – PSD 

Pentru o exprimare corectă.  

5. Art. 22 …instituţiile publice decontează....,în loc de „vor 
deconta”... 
     Autori: Petru Andea, Ecaterina 
Andronescu, Anghel Stanciu, Monalisa 
Găleteanu, Mihai Dumitriu,  Alecsandru 
Ştiucă – PSD 

Pentru o exprimare corectă.  

6. Anexa nr.4   Să fie defalcate sumele necesare pentru 
programul „cornul şi laptele” precum şi cele 
aferente învăţământului special şi centrelor 
judeţene de resurse şi asistenţă educaţională. 
    Autori: Petru Andea, Ecaterina 
Andronescu, Anghel Stanciu, Monalisa 
Găleteanu, Mihai Dumitriu,  Alecsandru 
Ştiucă – PSD 

Pentru a se putea identifica toate 
sursele alocate pentru învăţământ.  

 

7. Anexa nr. 5 În loc de „instituţiile de învăţământ 
preuniversitar...” trebuie scris „unităţile de 
învăţământ preuniversitar...”. Tot în această anexă 
să fie defalcate şi sumele acordate pentru burse şi 
obiecte de inventar ale unităţilor şcolare. Suma 
alocată pentru finanţarea cheltuielilor de personal 
să crească de la 7.311 milioane lei, la 7.871 
milioane lei, asigurându-se cu precădere creşterea 
salarială a personalului didactic cu gradul II, 
definitivat şi debutanţi, începând cu 1 ianuarie 
2008.   

Autor: Comisiile reunite 

Pentru a se asigura o creştere a 
salariilor cadrelor didactice. Suma 
necesară să fie alocată tot din 
bugetul MECT, Anexa nr. 3/25/02, 
Titlul 71, alin. 01; Active fixe.  
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II. Amendamente respinse 

Nr.  
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru comisii) 

1. Anexa nr.3/25- 
MINISTERUL 
EDUCAŢIEI, 
CERCETĂRII ŞI 
TINERETULUI 

Se propune suplimentarea sumei alocate 
judeţului Dolj cu suma de 7000 lei, pentru 
reabilitarea şi modernizarea grădiniţei din 
sat Goicea Mică, comuna Goicea. 
 
Autor : Horaţiu Buzatu - Deputat 
independent 
  
 

Reabilitarea şi modernizarea 
grădiniţei din sat Goicea Mică, 
comuna Goicea. 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2008. 

 

2. Anexa nr.3/25- 
MINISTERUL 
EDUCAŢIEI, 
CERCETĂRII ŞI 
TINERETULUI 

Se propune suplimentarea sumei alocate 
judeţului Dolj cu suma de 7000 lei, pentru 
reabilitarea grădiniţei din comuna Lipovu. 
Autor : Horaţiu Buzatu - Deputat 
independent 
 

Reabilitarea grădiniţei din comuna 
Lipovu. 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2008. 

 

3. Anexa nr.3/25- 
MINISTERUL 
EDUCAŢIEI, 
CERCETĂRII ŞI 
TINERETULUI 

Se propune suplimentarea sumei alocate 
judeţului Dolj cu suma de 7000 lei, pentru 
reabilitare şcoală generală clasele I – VIII 
comuna Lipovu, sat Lipovu de Sus – judeţul 
Dolj. 
Autor : Horaţiu Buzatu - Deputat 
independent  

Reabilitare şcoală generală clasele 
I – VIII comuna Lipovu, sat 
Lipovu de Sus – judeţul Dolj. 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2008. 
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4. Anexa nr.3/25- 

MINISTERUL 
EDUCAŢIEI, 
CERCETĂRII ŞI 
TINERETULUI 

Se propune suplimentarea sumei alocate 
judeţului Dolj cu suma de 2000 lei, pentru 
împrejmuirea cu gard a Şcolii Generale din 
satul Secui, comuna Teasc. 
Autor : Horaţiu Buzatu - Deputat 
independent 
 

Împrejmuirea cu gard a Şcolii 
Generale din satul Secui, comuna 
Teasc, judeţul Dolj. 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2008. 

 

5. Anexa nr.3/25- 
MINISTERUL 
EDUCAŢIEI, 
CERCETĂRII ŞI 
TINERETULUI 

Se propune suplimentarea sumei alocate 
judeţului Dolj cu suma de 10.000 lei, pentru 
reabilitare Şcoală Generală clasele I-VIII – 
sat Preajba, comuna Teslui. 
Autor : Horaţiu Buzatu - Deputat 
independent 
 

Reabilitare Şcoală Generală 
clasele I-VIII – sat Preajba, 
comuna Teslui, jud Dolj. 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2008. 

 

6. Anexa nr.3/25- 
MINISTERUL 
EDUCAŢIEI, 
CERCETĂRII ŞI 
TINERETULUI 

Se propune suplimentarea sumei alocate 
judeţului Dolj cu suma de 7.000 lei, pentru 
reabilitare Şcoală Generală clasele I-IV sat 
Bistreţu Nou – comuna Bistreţ. 
Autor : Horaţiu Buzatu - Deputat 
independent 
 

Reabilitare Şcoală Generală 
clasele I-IV sat Bistreţu Nou – 
comuna Bistreţ, jud Dolj. 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2008. 

 

7. 

Anexa 3 / 25 / 22 – 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului 
Capitol 65.01 - 
învăţământ 

Studiu de fezabiltate şi proiectarea unui 
campus universitar pentru Universitatea 
„Dunărea de Jos” din Galaţi – valoare 10 
000 mii RON  
 
Autor: Bîrsan Iulian - PD 

Dezvoltarea universităţii şi 
posibilitatea implementării unui 
proiect cu finanţare internaţionalǎ 
în domeniul cercetării navale 
pentru Facultatea de Nave. 
 
Sursa: Cancelaria Primului 
Ministru  

 

8. Anexa 3 / 25 / 22 – 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului 
Capitol 65.01 – 
învăţământ 

Clădire unitate integratǎ pentru realizarea 
uneltelor de pescuit  la Universitatea Galaţi 
– valoare 2000 RON. 
 
Autor: Bîrsan Iulian – PD 

Creşterea finanţării de la 650 mii 
la 2000 mii pentru finalizarea 
construcţiei şi darea în funcţiune în 
cursul anului 2008.  
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Cod: 25.65.01.239 
Pag. 315 

 Sursa: Cancelaria Primului 
Ministru 

9.  

Anexa 3 / 25 /  
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului 
 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu suma 
de 1.000 mii lei la Capitolul 65.01 – 
Învăţământ, titlu 71 „Active nefinanciare”, 
articolul 71.01 „active fixe” cu suma de 
1.500 mii lei la fişa de investiţii cod 
25.65.01.83 „alte cheltuieli asimilate 
investiţiilor” în vederea alocării acesteia 
pentru Liceul Sportiv Botoşani. 
 
Autor: Gavrilă Vasilescu - senator 

Amenajare teren pentru sporturi 
colective şi pistă pentru atletism la 
Liceul Sportiv Botoşani. 
 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Este singurul liceu cu profil 
sportiv  din judeţ.  Fondul generic 
este excepţional, în prezent terenul 
de sport este total impropriu 
scopului. 
 
 

 

10. Anexa 3 / 25  
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului 
 

Suplimentarea fondurilor de investiţii cu 
1.500 mii lei pentru Şcoala generală nr.3, 
Focşani. 
Autor: Corneliu Momanu – deputat PLD 
 

Lucrările începute în anul 1995 şi 
nefinalizate. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă a Guvernului sau 
redistribuire de la alte capitole. 

 

11. 

Anexa 3 / 25 /22 
Capitol 65.01 Învăţământ 
Fişa obiectivului de 
investiţii: Proiectare 
sediu Facultatea de 
Ştiinţe Economice 
Braşov 
 

2.000 mii lei 
 
Autori: Constantin Niţă – deputat PSD 
              Titus Corlăţean – deputat PSD 
               Otilian Neagoe – senator PSD 
                

 Facultatea de Ştiinţe Economice 
Braşov a fost reînfiinţată după 
1990. Actualmente funcţionează în 
spaţii inadecvate, destinate iniţial 
facultăţilor cu profil tehnic. 
Suma este necesară pentru 
întocmirea studiului de fezabilitate 
şi a proiectului clădirii.  
Suma de 2.000 mii lei urmează a fi 
preluată prin redistribuire. 
 

 

12.  Anexa nr.3/25, Titlul 
51, art. 01, alin. 01 – 
Finanţare de bază a 
învăţământului 

   Suma alocată să crească de la 1.818,266 
milioane lei la 1.947 milioane lei. 
    Autori: Petru Andea, Ecaterina 
Andronescu, Anghel Stanciu, Monalisa 

Asigurându-se astfel o creştere a 
alocaţiei cu 24 % faţă de anul 
2007, ceea ce corespunde creşterii 
medii a alocaţiei pentru 
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superior  Găleteanu, Mihai Dumitriu,  Alecsandru 
Ştiucă 

învăţământ şi acoperă mai bine 
nevoile instituţiilor de învăţământ 
superior. Suma necesară în plus să 
fie luată de asemenea din bugetul 
MECT, anexa 3/25/02, titlul 71, 
alin. 01 – Active fixe. 

13.  Anexa nr. 3/25/02, 
Titlul 59, art. 01 - Burse 

Suma alocată să crească de la 490, 104 
milioane lei la 533 milioane lei.  

Autori: Petru Andea, Ecaterina 
Andronescu, Anghel Stanciu, Monalisa 
Găleteanu, Mihai Dumitriu,  Alecsandru 
Ştiucă 

Reprezentând o creştere de 24 % 
faţă de anul 2007. Suma necesară 
în plus să fie luată din cea alocată 
activelor fixe ale MECT, anexa nr. 
3/25/02, Titlul 71, alin. 01 

 

14. Anexa nr. 3/25/02, 
Titlul 71, alin. 01 – 
Active fixe 

Suma de 5.101,339 milioane lei să fie 
redusă cu 752 milioane lei.  

Autori: Petru Andea, Ecaterina 
Andronescu, Anghel Stanciu, Monalisa 
Găleteanu, Mihai Dumitriu,  Alecsandru 
Ştiucă 

Pentru a asigura creşterile 
prevăzute la amendamentele 7, 8, 
9. 

 

15. Anexa nr.4 În anexa nr.4, pentru judeţul Iaşi, se 
suplimentează suma prevăzută cu 912 mii 
lei . 
Autor: Anghel Stanciu - PSD 

Pentru susţinerea sistemului de 
protecţie a copilului şi a centrelor 
de asistenţă socială a persoanelor 
cu handicap.  
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2. Academia Română  
 

I. Amendamente admise  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr.  
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru comisii) 

1. Cap. 53.01 Cercetare 
fundamentală şi 
cercetare-dezvoltare  
 
Academia Română 

Se suplimentează bugetul Academiei 
Române pe anul 2008 la Cap. 53.01 
Cercetare fundamentală şi cercetare 
dezvoltare, cu suma de 6.503 mii lei, din 
care 1.200 mii lei la titlul “Bunuri şi 
servicii”, art. Cercetare-dezvoltare şi 5.303 
mii lei la Cheltuieli de capital, titlul “Active 
nefinanciare” 
 
Autor: Comisiile reunite 

Pentru unele lucrări în continuare 
şi pentru optimizarea finanţării 
granturilor de cercetare-
dezvoltare-inovare.  
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3. Cancelaria Primului-Ministru   
 

I. Amendamente admise  
 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/ 

subcapitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 
(numai pt. 
Comisii) 

1. Anexa 3/12/21 – Cancelaria 
Primului - Ministru  

Se propune suplimentarea bugetului Cancelaria 
Primului-Ministru la anexa 3/12/21 – Programul 
de investiţii publice pe grupe de investiţii şi 
resurse de finanţare, către A.N.S., cu suma de 500 
mii Ron pentru obiectivul de investiţii „Sediul 
Judeţean pentru Asociaţiile Judeţene pe Ramuri 
de Sport” din cadrul Direcţiei de Sport Judeţeană 
Gorj. (jud. Gorj). 
 
Autori: Marcel Laurenţiu Romanescu, 
Graţiela Denisa Iordache, Dan Grigore, Radu 
Dragus – PD   

Se solicită admiterea 
amendamentului în vederea 
finanţării acestui obiectiv necesar 
pentru desfăşurarea activităţii 
Asociaţiilor Judeţene pe Ramuri 
de Sport. 
 
Surse de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

 

 


