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 La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, lipsind doamna 
Smaranda Dobrescu, ministrul muncii şi protecţiei sociale. 
 Comisia îşi desfăşoară activitatea împreună cu Comisia pentru 
muncă, protecţie socială şi problemele şomajului, a Senatului. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Paula 
Ivănescu - vicepreşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială a 
Camerei Deputaţilor şi de domnul senator Nestor Bădiceanu – 
vicepreşedintele Comisiei pentru muncă, protecţie socială şi problemele 
şomajului, a Senatului. 

La lucrările comisiilor reunite participă ca invitat dl Gheorghe 
Gherghina – director general în cadrul Ministerului Finanţelor. 

Comisiile reunite au adoptat cu unanimitate de voturi, următoarea 
ordine de zi: 
 Pentru ziua de 21.03.2000 – proiectul Legii bugetului de stat pe 
anul 2000 
 Pentru ziua de 22.03.2000 – proiectul Legii bugetului asigurărilor 
sociale de stat 
 Pentru ziua de 23.03.2000 – revederea avizelor aşa cum au 
reieşit ele în urma amendărilor aduse în cele două şedinţe anterioare. 
 
 21.03.2000  
 
  În deschiderea lucrărilor comisiei dl director general 
Gheorghe Gherghina a prezentat în linii generale bugetul de stat pe 
anul 2000 arătând că acesta a fost astfel structurat încât să fie un buget 
echilibrat. Cheltuielile de personal reprezintă 42% din buget şi s-a 
propus să apară o anexă cu numărul maxim de posturi precum şi 
specificarea expresă în cazul reducerii numărului de posturi pe domenii 



diferite de activitate. În ceea ce priveşte sumele alocate pentru pensii şi 
asistenţă socială acestea sunt de 10.202 miliarde lei faţă de 9.650 
miliarde lei din anul 1999. 
 Dl senator Mihai Petrescu a adresat întrebarea dacă în buget sunt 
incluse şi creşterile salariilor bugetarilor şi unde anume, precum şi dacă 
s-a avut în vedere o corelare a salariului Secretarului General al 
Guvernului cu salariile celorlalţi bugetari  pe baza principiilor Legii nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. De asemenea s-a atras 
atenţia că prin art. 9 din Legea nr. 154/1998  privind sistemul de stabilire 
a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru 
persoane care ocupă funcţii de demnitate publică se prevede că  “prin 
Legea bugetului de stat se stabilesc: valoarea de referinţă universală şi 
evoluţia acesteia în raport cu creşterea estimată a preţurilor de consum, 
cu indicatorii de prioritate intersectorială şi cu valorile de referinţă 
sectorială”. 

Dl director general Gheorghe Gherghina arată că Legea 
nr.154/1998 a fost modificată, într-adevăr, prin mai multe acte 
normative. În general, s-a urmărit creşterea limitelor prevăzute în statul 
de funcţii – atât limita minimă cât şi cea maximă. O relaxare a limitelor 
spre cea inferioară nu va avea efecte mari pe cheltuieli. Cât priveşte 
limita maximă, s-a constatat că nici un ordonator nu a ajuns la ea şi 
oricum, salarizarea în limita superioară se va face în funcţie de 
posibilităţi. 
 S-a trecut la dezbaterea pe articole. 
 Proiectul de lege a fost adoptat cu următoarele modificări:  

- art.12 – autor dl deputat Radu Gheciu şi adoptat de comisiile 
reunite cu unanimitate de voturi; 

- art.27 alin. (1) şi (3) – autori dna deputat Paula Ivănescu şi dl 
deputat Iuliu Furo şi adoptat de comisiile reunite cu unanimitate 
de voturi; 

- art.28 – autor dl deputat Marian Sârbu şi adoptat cu majoritate 
de voturi de comisiile reunite (4 voturi împotrivă şi 2 abţineri); 

- art.64(1) – autori dnii deputaţi Marian Sârbu şi Iuliu Furo şi 
adoptat cu majoritate de voturi de comisiile reunite (1 vot 
împotrivă şi 3 abţineri); 

- Anexa 3/64 – amendament al grupurilor parlamentare PDSR 
din Camera Deputaţilor şi Senat, propus de dl deputat Dumitru 
Buzatu şi adoptat de comisiile reunite cu majoritate de voturi (3 
voturi împotrivă şi 2 abţineri); 

- Anexa 9 - amendament al grupurilor parlamentare PDSR din 
Camera Deputaţilor şi Senat, propus de dl deputat Dumitru 
Buzatu şi adoptat de comisiile reunite cu majoritate de voturi (3 
voturi împotrivă şi 2 abţineri); 



Votul final asupra proiectului de Lege privind bugetul de stat pe 
anul 2000 a fost favorabil, înregistrându-se 3 abţineri. 

 
22.03.2000 

 
 Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat a fost supus 
dezbaterii pe articole şi a fost adoptat cu următoarele modificări: 

- art.3(1) – autor dl deputat Dumitru Buzatu şi adoptat de 
comisiile reunite cu unanimitate de voturi; 

- art.3(4) – autori domnii deputaţi Teodor Stanca şi Iuliu Furo şi 
adoptat de comisiile reunite cu unanimitate de voturi; 

- art.5(3) – autor dl deputat Marian Sârbu şi adoptat de comisiile 
reunite cu unanimitate de voturi; 

- art.10 – autor dl deputat Marian Sârbu şi adoptat de comisiile 
reunite cu unanimitate de voturi; 

Prin amendarea art.3(1), care a propus o suplimentare de 4000 
miliarde lei,sumă ce se va acoperi din recuperarea creanţelor de către 
AVAB şi din sumele provenite din privatizare, pe cale de consecinţă, s-
au modificat şi anexele 1 şi 2 la capitolul venituri, cheltuieli şi transferuri.  

Aceste modificări ale anexelor au fost adoptate cu unanimitate de 
voturi. 

Proiectul de Lege privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2000 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
23-03.2000 
 
În această şedinţă au fost distribuite domnilor deputaţi şi senatori 

avizele asupra proiectelor de lege dezbătute în zilele anterioare pentru 
o ultimă revizuire a modificărilor aduse.  

Ulterior, s-a analizat  situaţia investirilor aflate la comisie şi s-au 
propus priorităţile pentru şedinţele următoare. 
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