
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 
COMISIA PENTRU  ÎNVĂŢĂMÂNT,  
     ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
                                                                                                     
BUCUREŞTI: 22 ianuarie 1999 
Nr.39/XVIII/9 

 

   PROCES – VERBAL 

al şedinţelor comune ale celor două Comisii de învăţământ de la Camera 

Deputaţilor şi Senat din zilele de 18 – 21 ianuarie 1999 

 

Pentru intervalul 18-21 ianuarie 1999 s-a stabilit discutarea proiectului de 

Lege privind Bugetul de Stat pe anul 1999, în comisiile reunite, după următorul 

program: 

 Luni, 18 ianuarie 1999 – studiul documentelor. 
 Marţi, 19 ianuarie 1999, orele 9,00 

- Analiza şi dezbaterea bugetului – Secţiunea învăţământ (Ministerul 
Educaţiei Naţionale ) 

Miercuri, 20 ianuarie 1999, orele 9,00 
- Analiza şi dezbaterea bugetului – Secţiunea cercetare ştiinţifică (Agenţia 

Naţională de Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare + Academia Română) 
Joi, 21 ianuarie 1999, orele 9,00 
- Analiza şi dezbaterea bugetului – Secţiunea tineret şi sport (Ministerul 

Tineretului şi Sportului ). 
 

Marţi, 19 ianuarie 1999 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei Naţionale  

- dl. Andrei Marga – ministru 

- dl. Mihai Korka – secretar de stat 

- d-na Doina Chelărescu – director general 
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- dl. Virgil Rădulescu – director 

Ministerul Finanţelor 

- dl. Traian Decebal Remeş – ministru 

- dl.Gheorghe Gherghina – director general 

- d-na Roxana Petrescu – expert 

Sindicate 

- dl. Răzvan Bobulescu – preşedinte “Alma-Mater” 

- dl. Aurel Cornea – preşedinte FSLI 

- dl. Corneliu Caranica – preşedinte FSI “Spiru-Haret” 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Florin Bogdan, preşedintele Comisiei 

pentru învăţământ şi cercetare ştiinţifică a Senatului, care supune votului ordinea 

de zi. Ordinea de zi este aprobată cu unanimitate de voturi. 

Dl. preşedinte Florin Bogdan informează că s-au depus trei solicitări scrise 

din partea sindicatelor din învăţământ, pentru a participa la lucrările comisiilor; 

supuse votului.  Solicitările sunt aprobate. 

Dl. deputat Alexandru Ionescu solicită să se supună votului şi participarea 

presei la lucrările celor două comisii; în urma votului exprimat, presa primeşte 

acceptul de a participa la lucrări. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu informează despre documentarul întocmit de 

corpul tehnic şi despre amendamentele care au fost înaintate de grupurile 

parlamentare şi prezentate tutoror membrilor; dacă se doreşte se poate interveni şi 

se pot face şi alte amendamente. 

Dl. preşedinte Florin Bogdan prezintă punctul de vedere al Comisiei pentru 

învăţământ a Senatului, rezultat în urma discuţiilor: fiind foarte clar că ceea ce s-a 

alocat învăţământului este insuficient, se propun două surse: prima sursă – un 

împrumut de la populaţie pentru învăţământ; a doua sursă – sumele încasate din 

privatizare să fie redistribuite ministerelor (învăţământ, sănătate, apărare, 

cercetare). 
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Dl. senator Liviu Maior propune să se dea cuvântul domnului ministru de 

finanţe, care să prezinte cum a construit bugetul şi cum s-a gândit să umple 

golurile din buget. 

Dl. ministru Traian Decebal Remeş arată că este obligat să apere un proiect 

al legii bugetului care îl nemulţumeşte  la fel ca pe toată lumea; nu admite faptul 

că bugetul aparţine Ministerului de Finanţe, este un proiect de lege al Guvernului 

şi aparţine ţării şi reflectă starea economiei româneşti de care toată lumea este 

responsabilă; România se află în pragul celei mai dificile perioade în ce priveşte 

graficul de rambursare extern, pentru că s-au suprapus creditele luate anterior de 

Guvernele care s-au perindat; împrumuturilor contractate  li s-au adăugat ratările 

unei garanţii guvernamentale; s-au făcut diverse reeşalonări la plată şi s-au 

adăugat sume datorate la penalităţi; s-au acumulat împrumuturi şi pe piaţa internă; 

jocul dobânzilor a dăunat, dobânzile au fost dictate de piaţă; s-au dat credite care 

nu s-au mai recuperat; România trebuie să vindece sistemul bancar; datoria 

externă are două vârfuri de plată – mai şi iunie; prin Legea învăţământului s-a 

hotărât  ca acestui sector de activitate să i se acorde 4% din PIB şi consideră că s-a 

făcut o greşeală, pentru că PIB-ul poate fi mai mic sau mai mare; dacă se respectă 

legea, ceilalţi nu mai au dreptul la existenţă; Domnia Sa nu se declară mulţumit de 

acest buget, dar nici un ordonator de credite nu este mulţumit de procentul primit, 

deci consideră că a împărţit corect sărăcia; în continuare se arată disponibilitatea 

pentru a răspunde întrebărilor. 

Dl.ministru Andrei Marga arată că bugetul prezentat de Ministerul de 

Finanţe este insuficient şi este nevoie să fie rectificat cu alocarea de noi fonduri 

pentru învăţământ; de asemenea arată că Premierul a cerut Ministerului de Finanţe 

să asigure pentru învăţământ 4 % din PIB; pledează pentru a se suplimenta bugetul 

la învăţământ. 

Dl. senator George Pruteanu nu este de acord cu dl. ministru Remeş care a 

spus că Legea învăţământului este o greşeală; trebuie să se asigure 4 % din PIB, 

pentru a nu fi părtaşi la o fărădelege. 
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Dl. deputat Alexandru Ionescu nu este de acord ca o lege să nu fie 

respectată, dar în acest caz legea este respectată; este vorba de 4 % din PIB, nu din 

buget; în acest caz bugetul este nesatisfăcător, problema este de unde să se ia 

banii; dl. ministru Marga trebuie să găsească soluţii pe care să le susţină la Guvern 

Dl. senator Emil Tocaci consideră că situaţia este foarte delicată, starea de 

sărăcire în care s-a ajuns şi prăbuşirea finanţării învăţământului; politica bancară 

din România este una din cauzele acestei catastrofe de acum. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu consideră că în Buget la secţiunea învăţământ 

s-a alocat foarte puţin; salarizarea cadrelor didactice pe anul 1999 nu este 

asigurată şi reprezintă problema principală; se sfidează cu luxul sediilor băncilor, 

fondul special al vămilor (care are un excedent), fondul special al drumurilor; este 

important să se asigure funcţionarea claselor de copii, altfel se va ajunge la 

analfabetism. 

Dl. deputat Aureliu Săndulescu propune să se treacă la lucru concret; o 

soluţie ar fi să se facă un împrumut pentru salariile profesorilor. 

Dl. senator Gheorghe Dumitraşcu arată că problema copiilor de ţărani este 

foarte gravă, se produce un genocid împotriva lor; consiliile judeţe nu vor fi în 

stare să asigure procentele prevăzute pentru învăţământ. 

Dl. deputat Napoleon Antonescu precizează că 4 % din PIB nu a fost 

respectat niciodată până acum; PIB-ul este atât de scăzut încât şi 4 % nu satisface 

nevoile învăţământului; banii de la consiliile locale sunt foarte puţini; includerea 

veniturilor proprii în Buget nu este corectă; o sursă ar fi taxele pentru studenţi 

(ex..China); recomandă d-lui ministru Marga să susţină în Plen tot ceea ce a 

susţinut în această şedinţă. 

D-na deputat Ecaterina Andronescu evidenţiază o mentalitate pe care 

Ministerul Finanţelor o are faţă de şcoală; sistemul de învăţământ este perceput ca 

un sistem neproductiv (care consumă); dacă nu se dă azi mai mult şcolii, se va da 

mai târziu Justiţiei şi Penitenciarelor; solicită respectarea legii învăţământului, să 

se scoată din Buget veniturile proprii; numărul de personal nu trebuie atins. 
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Dl. deputat Gheorghe Secară arată că nu s-a avut în vedere dimensionarea 

fondului de salarii de la Ministerul Educaţiei Naţionale; normarea învăţământului 

să se facă pe bază de lege; împreună cu cu colegii de partid s-au găsit nişte soluţii 

pe care le prezintă sub formă de amendamente. 

Dl.preşedinte Florin Bogdan supune votului propunerea făcută de Comisia 

pentru învăţământ a Senatului, cu cele două surse de finanţare (împrumut de la 

populaţie; privatizare); în urma votului exprimat, nu este aprobată propunerea (12 

voturi împotrivă, 3 abţineri, 14 pentru ). 

Dl. deputat Virgil Petrescu este de acord să se găsească soluţii de finanţare, 

în acest sens propune un amendament: “Ministerul Finanţelor este autorizat să 

efectueze deschideri de credite lunare pentru cheltuielile de personal ale 

Ministerului Educaţiei Naţionale, corespunzător aplicării legislaţiei din 

învăţământ. Supus votului, este aprobat cu 24 voturi pentru, 1 împotrivă şi 4 

abţineri. 

Miercuri, 20 ianuarie 1999 

La lucrările şedinţei participă ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei Naţionale  

- dl. Andrei Marga – ministru 

- d-na Doina Chelărescu – director general 

- dl. Virgil Rădulescu – director general 

Academia Română 

- dl. acad. Viorel Barbu 

- dl. acad. Marius Peculea 

- d-na acad. Maia Simionescu 

Agenţia Naţională pentru Ştiinţe, Tehnologie şi Inovare 

- dl. Mircea Puşcă – vicepreşedinte 

- d-na Dana Gheorghe – director  

- dl. Aurel Sandu – director general 
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Ministerul Finanţelor 

- dl. Gheorghe Gherghina – director general 

- d-na Roxana Petrescu – expert 

Sindicate 

- dl. Radu Minea – preşedinte 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. preşedinte Anghel Stanciu şi se 

continuă cu secţiunea învăţământ; se solicită un vot de principiu, de a se lua 

fonduri de la alte ministere, care nu au fost declarate prioritate naţională 

(redistribuire). Propunerea se aprobă cu 26 voturi şi o abţinere. 

În urma discuţiilor, la care au luat cuvântul: Petre Moldovan, Ecaterina 

Andronescu, Virgil Petrescu, Eugen Hilote, Mariana Stoica, Sorin Stănescu, 

Gheorghe Andrei, EmilTocaci, Gheorghe Secară, se solicită: 

I.Ministerul Educaţiei Naţionale  
 
Art.9 va avea următorul cuprins: 
(1) Ordonatorii principali sau, după caz, ordonatorii secundari de credite 

vor stabili numărul de posturi, salariile de bază, indemnizaţiile de 
conducere şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de 
lege, cu încadrare în cheltuielile de personal aprobate pentru anul 1999. 

(11) Text nou: Prin derogare de la art.26 din Legea nr.154/1998, Ministerul 
Finanţelor este autorizat să efectueze deschideri de credite lunare pentru 
cheltuielile de personal ale Ministerului Educaţiei Naţionale, corespunzător 
aplicării legislaţiei din învăţământ.  
Art.16 va avea următorul cuprins: 
(1) Cheltuielile social-culturale, ce se finanţează de la Bugetul de Stat pe 

anul 1999, se stabilesc în sumă de 28524,4 miliarde lei, din care: 
13203,9 miliarde lei reprezintă cheltuieli de personal; 1978,5 miliarde 
lei cheltuieli materiale şi servicii; 740,5 miliarde lei alocaţii de la buget 
pentru instituţii publice, 11292,0 miliarde lei transferuri; 656,9 miliarde 
lei pentru cheltuieli de capital; 652,6 miliarde lei pentru rambursări de 
credite şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora. 

(2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli în sumă de 16227,3 
miliarde lei pentru învăţământ, 3692,3 miliarde lei pentru sănătate, 
1450,2 miliarde lei pentru cultură, religie şi acţiuni privind activitatea 
sportivă şi de tineret şi 7154,6 miliarde lei pentru asistenţă socială, 
alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii. 
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Art.16 -  să se introducă un alineat nou (21) cu următorul cuprins: 
“( ) Ministerul Educaţiei Naţionale este autorizat să efectueze plăţi în avans 

pentru realizarea manualelor şcolare de până la 70 % din valoarea contractelor.” 
  

Art.34 (1) să aibă următorul cuprins: 
“Cheltuielile aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu excepţia 
cheltuielilor de personal, manualelor, burselor pentru elevii din 
Republica Moldova, sumelor forfetare care se plătesc pentru transportul 
elevilor, cheltuielilor pentru realizarea proiectului de reabilitare a 
şcolilor cofinanţat de Guvernul României, Banca Mondială şi Fondul de 
Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, cheltuielilor pentru 
realizarea unor obiective de investiţii cuprinse în lista de investiţii a 
Ministerul Educaţiei Naţionale, altor cheltuieli de investiţii şi 
cheltuielilor totale aferente învăţământului special, cheltuielilor 
materiale şi celor privind prestările de servicii, cu excepţia 
medicamentelor şi materialelor sanitare, aferente creşelor, drepturilor 
donatorilor onorifici de sânge ce se acordă potrivit Legii nr.4/1995 
privind donarea de sânge, utilizarea terapeutică a sângelui uman şi 
organizarea transfuzională în România, precum şi alte cheltuieli care se 
suportă în conformitate cu prevederile Legii asigurărilor sociale de 
sănătate, nr.145/1997, se vor asigura din bugetul local al unităţii 
administrativ-teritoriale de care aparţin. Contribuţiile pentru întreţinerea 
copiilor în creşe şi grădiniţe, precum şi pentru întreţinerea persoanelor 
asistate în instituţiile de asistenţă socială suportate de către susţinătorii 
legali ai acestora sau beneficiari sunt cele stabilite în baza hotărârilor 
Guvernului.” 
 
Art.34 (11) Text nou: Fondurile prevăzute la capitolul “Cheltuieli de 
capital” pentru învăţământ vor fi în mod obligatoriu evidenţiate, în mod 
distinct, în bugetele locale, orice modificare urmând să fie făcută numai 
cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale şi aprobarea Ministerului 
Finanţelor. Cheltuielile materiale – reparaţii curente şi reparaţii capitale 
– vor fi evidenţiate în bugetele locale, repartizarea lor fiind făcută cu 
acordul inspectoratului şcolar. 
 

 
La Art.63 să se introducă un alineat nou cu următorul cuprins: 

“( ) La rectificarea bugetului de stat pe anul 1999, din eventualele 
sume obţinute peste cele prevăzute în buget se vor majora cu 
prioritate alocaţiile bugetare prevăzute Ministerului Educaţiei 
Naţionale”.  
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Punctul 2 de la Cap.II B din Anexa nr.7 la proiectul Legii bugetului de stat 
pe anul 1999 să aibă următorul cuprins: 

“2. Învăţământ (cheltuieli materiale şi servicii, precum şi cheltuieli de 
capital pentru unităţile de învăţământ  preuniversitar aparţinând 
Ministerului Educaţiei Naţionale, cu excepţia manualelor, burselor 
pentru elevii din Republica Moldova, sumelor forfetare care se plătesc 
pentru transportul elevilor, cheltuielilor pentru realizarea proiectului de 
reabilitare a şcolilor cofinanţat de Guvernul României, Banca Mondială 
şi Fondul de Dezvoltare Socială a Consiliului Europei, cheltuielilor 
pentru realizarea unor obiective de investiţii cuprinse în lista de 
investiţii a Ministerului Educaţiei Naţionale, altor cheltuieli de 
investiţii şi cheltuielilor totale aferente învăţământului special), exclusiv 
unităţile de învăţământ din subordinea altor ministere decât Ministerul 
Educaţiei Naţionale).” 

 
Anexa nr.8 pct.1 litera a) să se completeze şi să aibă următorul cuprins: 

“a) cheltuieli materiale şi servicii, precum şi cheltuieli de capital pentru 
unităţile de învăţământ preuniversitar aparţinând Ministerului Educaţiei 
Naţionale, cu excepţia manualelor, burselor pentru elevii din Republica 
Moldova, sumelor forfetare care se plătesc pentru transportul elevilor, 
cheltuielilor pentru realizarea proiectului de reabilitare a şcolilor 
cofinanţat de Guvernul României, Banca Mondială şi Fondul de 
Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, cheltuielilor pentru 
realizarea unor obiective de investiţii cuprinse în lista de investiţii a 
Ministerului Educaţiei Naţionale, altor cheltuieli de investiţii şi 
cheltuielilor totale aferente învăţământului special, la: învăţământ 
preşcolar; învăţământ primar şi gimnazial; învăţământ liceal; învăţământ 
profesional; învăţământ postliceal”. 
Anexa 3/17 cap.5001 – cheltuieli totale – se modifică astfel: 
II. Cheltuieli – Total: 18261,6 miliarde lei, din care: 
Cap.57.01 – învăţământ :    15880,1 miliarde 
Art.02 – cheltuieli personal    11737,4 miliarde 
Art.20 – cheltuieli materiale    624,5     miliarde 
Art.34 – subvenţii     143,7     miliarde 
Art.38 – transferuri     2960,1  miliarde 
Art.70 – cheltuieli de capital    359,8   miliarde 
Art.84 – ramburări de credite, plăţi de 
  dobânzi şi comision la credite  54,6     miliarde 
 
Cap.59.01 – cultură, religie, acţiuni 
       privind activitatea sportivă 
       şi de tineret    22,3    miliarde 
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Cap.60.01 – asistenţă socială, alocaţii, 
       Pensii, ajutoare şi indemnizaţii 2327,4 miliarde 
 
Cap.71.01 – cercetare ştiinţifică   31,8 miliarde 
 

 

 În concluzie se solicită suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei 

Naţionale cu suma de 5573 miliarde lei. De asemenea, se solicită redistribuirea 

sumei de 107 miliarde lei de la cap.60.01 (asistenţă socială, alocaţii, pensii, 

ajutoare şi indemnizaţii) la cap.57.01 – învăţământ – art.38 – transferuri (burse 

studenţi). 

Surse de acoperire 
1. Ministerul Justiţiei     200 miliarde 
Cap.51.01 art. 70      100 miliarde 
Cap.55.01 art.3      100 miliarde 
2. Ministerul Transporturilor    2000 miliarde 

Cap.68.01 art.40-24 
 3. Ministerul de Interne     200 miliarde 
     Cap.54.00 art.70      50  miliarde 
            55.01 art.20                                150 miliarde 
 4. M.L.P.A.T.      350 miliarde 
     Cap.63.00 art.40-80 
 
 5. Bugetele locale – anexa 5    604 miliarde 
 6. Ministerul Finanţelor     100 miliarde 
     Acţiuni generale 
     Cap.85.01 art.39.03 
 7. Fond la dispoziţia Guvernului 
       din privatizare      2000 miliarde 
  8. Art.20 lit.d 
     Recapitalizarea Băncii de Export-Import 
     EXIMBANK-S.A. şi restructurarea BANCOREX  119 miliarde 
         ------------------ 
       TOTAL:       5573 miliarde 
 

Alocarea pentru Învăţământ a sumei de 10200 miliarde lei, prin bugetul 

Ministerului Educaţiei Naţionale nu corespunde nici prevederilor Legii 

învăţământului, nici angajamentelor reeşite din protocolul încheiat la 27.X.1998 
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între membrii Guvernului şi Federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ şi 

nici angajamentelor asumate prin protocolul încheiat la 12.XI.1998 de 

reprezentanţii Guvernului cu Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din 

România, de a aloca învăţământului minim 4 % din PIB, de la bugetul de stat, 

adică 18993,2 miliarde lei. 

Alocarea sumei de 7297,4 miliarde lei pentru cheltuieli de personal în 

învăţământul preuniversitar ar asigura salariile numai până în luna august 1999. 

Această sumă este mult sub necesar (11230 miliarde lei) în condiţiile aplicării 

prevederilor Legii nr.154/1998, Legii nr.128/1997 şi HG nr.769/1998. La acestea 

se adaugă influenţele aplicării Legii nr.154/1998 pentru anul 1998, care se vor 

achita în aprilie-mai 1999, conform protocolului încheiat în 27.X.1998. Nu s-au 

luat în considerare sumele aferente premiului annual pe 1998. 

La Capitolul “transferuri”  s-au operat următoarele modificări: 

- redistribuirea sumei de 107 miliarde la burse de la cap.60 – alocaţii 

pentru copii. 

Fundamentarea bugetului pentru anul 1999 la articolul de burse s-a făcut la 

un cuantum de 95000 lei/student, faţă de 140.000 lei/student, acordat în sem.I 

al anului universitar 1998-1999. Suplimentarea reprezintă suma calculată la 

140.000 lei/student pentru tot anul. 

- suplimentarea sumei cu 1014 miliarde pentru finanţarea de bază a 

învăţământului superior. Suma cuprinde asigurarea salariilor cadrelor 

didactice până la sfârşitul anului 1999. 

Pornind de la felul în care s-a rectificat Bugetul de stat pe 1998, situaţia 

financiară la 31.12.1998 privind “Cheltuielile de capital”, se prezintă cu o datorie 

pentru lucrări executate şi nedecontate la obiectivele din învăţământul 

preuniversitar de 119 miliarde. Datorită faptului că prin Bugetul pe anul 1999, 

cheltuielile de capital intră în sarcina consiliilor locale, aceste datorii nu ar mai 

putea fi suportate nici de Ministerul Educaţiei Naţionale, nici de consiliile locale, 
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ca urmare a faptului că ele au fost contractate de unităţile Ministerului Educaţiei 

Naţionale. 

Cele două Comisii au hotărât să avizeze favorabil, cu majoritate de voturi, 

proiectul Legii Bugetului de Stat privitor la Ministerul Educaţiei Naţionale. 

Se continuă cu discuţiile la bugetul privind activitatea de cercetare; în urma 

discuţiilor, la care au luat cuvântul: Florin Bogdan, Iuliu Lorinczi, Anghel Stanciu, 

Liviu Maior, Gheorghe Dumitraşcu, se solicită suplimentarea bugetului Agenţiei 

Naţionale pentru Ştiinţe, Tehnologie şi Inovare cu 1200 miliarde lei.  

La Anexa 3/57, capitol 7100 art.02 – cheltuieli de personal – s-a propus 

suplimentarea cu suma de 4 miliarde lei; art.20 – cheltuieli materiale şi servicii – 

s-a propus suplimentarea cu suma de 288,5 miliarde lei; art.38 – Transferuri – s-a 

propus suplimentarea cu suma de 855 miliarde lei; art.70 – cheltuieli de capital – 

propunem suplimentarea cu suma de 52,5 miliarde lei. Total = 1200 miliarde lei. 

Surse de acoperire 
1. S.R.I.      150 miliarde 

Cap.5400,art.70      75 miliarde  
Cap.5501, art.20      75 miliarde 

 2. Serviciul telecomunicaţii speciale    50 miliarde 
     Cap.5400, art.70 

3. Ministerul Apelor,Pădurilor şi  200 miliarde 
Protecţia Mediului 
Cap.6300, art.70 

4. Ministerul Muncii şi Protecţiei  200 miliarde 
Sociale 

     Cap.5700, art.38 
5. Deficit      600 miliarde 
    Cap.9901 
       ------------------- 
   
     Total:           1200 miliarde 
 
 
 
Cheltuieli personal: 
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- angajarea de personal pe durată limitată, în conformitate cu prevederile 
legale (Legea 95/1998 pentru activităţi de consultanţă, evaluare, 
expertiză 

- plata Colegiului consultativ şi a Comisiilor de program (ca organe de 
lucru) în conformitate cu Legea 95/1998; 

Cheltuieli materiale şi servicii: 
- continuarea finanţării Programului Naţional de cercetare ştiinţifică şi 
dezvoltare tehnologică ORIZONT 2000 pentru anul 1999, în conformitate 
cu OG de urgenţă nr.42/1998. 
 
Transferuri 
Constituirea Fondului de Stimularea Inovării şi a Fondului de Cercetare-
Dezvoltare  pentru finanţarea programelor cuprinse în Planul Naţional în 
conformitate cu prevederile Legii nr.95/1998 şi art.6 OG 59/1997. 
 
Cheltuieli de capital  
- pentru finalizarea şi punerea în funcţiune în cursul anului 1999 a 

obiectivelor de investiţii în continuare şi a navei pentru cercetări marine 
complexe “Someş” 

- pentru achiziţii de dotări independente ale Unităţilor de Cercetare-
Dezvoltare din coordonarea şi din subordinea A.N.Ş.T.I. 

- pentru realizarea studiilor de fezabilitate la obiectivele noi de investiţii: 
“Modernizare Depozit Naţional de Deşeuri Radioactive, Modernizare 
Staţie de Tratare Deşeuri Radioactive, Dezafectarea Reactorului Nuclear 
UUR-S-Măgurele. 

- pentru consolidarea blocului “M” la INC-D Fizica Materialelor şi 
imobilul IN.C-D pentru Microtehnologie. 
 

Referitor la bugetul Academiei Române, se solicită suplimentarea cu 15 

miliarde lei, după cum urmează: 

 Surse de acoperire 
 
 Secretariatul General al Guvernului   15 miliarde 
 
  Cheltuieli materiale şi servicii     6 miliarde 
 
  Cheltuieli de capital      7 miliarde 
 
  Cheltuieli materiale şi servicii (cultură…)   2 miliarde 
         ---------------- 
       TOTAL       15 miliarde 
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 Reducerea cheltuielilor materiale va afecta existenţa celor 66 de institute ale 

Academiei Române dacă ţinem cont că în anul 1998, cheltuielile de funcţionare şi 

reparaţii la aceste institute au însumat aproximativ 10,3 miliarde lei (deci cât 

prevederile bugetului pe 1999), acesta însemnând numai cheltuieli cu încălzitul 

(cca.2,9 miliarde lei), iluminat )cca. 1,2 mil.lei), apă, canal (cca. 602 mil.lei), 

reparaţii (cca.3,2 mld.lei) etc. 

În acest calcul nu au intrat cheltuielile cu materiale funcţionale, specifice 

procesului de cercetare, furnituri de birou, contracte de service, echipamente etc. 

În concluzie dacă şi în anul 1999 majoritatea cheltuielilor vor merge pentru 

acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi nu pentru activităţi de cercetare, 

activitatea ştiinţifică în institutele Academiei Române va fi compromisă definitiv. 

La titlul cheltuieli de capital reducerea prevederilor bugetului pentru  anul 

1999 va afecta cele două mari investiţii ale Academiei române, Casa Academiei şi 

Extinderea şi Modernizarea Bibliotecii Academiei Române cu consecinţele fireşti 

asupra costurilor finale ale acestor investiţii cât şi a termenelor de finalizare a 

lucrărilor. 

Cele două Comisii avizează favorabil, cu majoritate de voturi, proiectul 

Legii Bugetului de Stat pe anul 1999, privitor la Academia Română. 

 

Joi, 21 ianuarie 1999 

La lucrările şedinţei au participat ca invitaţi: 

Ministerul Tineretului şi Sportului  

- dl. Ion Dobrescu – secretar de stat 

Ministerul Finanţelor 

- dl. Gheorghe Gherghina – director general 

În urma discuţiilor, cele două Comisii au hotărât să avizeze favorabil, cu 

unanimitate de voturi, proiectul Legii Bugetului de Stat pe anul 1999 privitor la 

Ministerul Tineretului şi Sportului -  anexa 3/19, cu următoarele amendamente: 

Anexa 3/19 se modifică după cum urmează: 
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Cheltuielile totale se modifică astfel: 
Cap.5001 
II. Cheltuieli – total      353,2245 miliarde 
Cap.5901 
Art.35 alin.01 Alocaţii de la buget pentru  
    instituţii publice    - 278,3983 miliarde 
 
Art.38/40 Transferuri  
Art.40 alin.45       22,6675 miliarde 
  alin.46      13,9666 miliarde 
Subcapitol 01 – Administraţie centrală   17,2835 miliarde 
Subcapitol 20 – Activitate sportivă   29,07695 miliarde 
Subcapitol 21 – Activitate tineret   35,1715 miliarde 
 
În concluzie, se solicită suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului şi 

Sportului cu suma de 6 miliarde lei, astfel: 
Pentru Administraţia centrală     2,0 miliarde 
Sprijin financiar pentru C.O.R.    1,0 miliarde 
Programe pentru tineret     3,0 miliarde 
 
De asemenea, în cadrul bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului se 

vor transfera de la art.54 Subvenţii suma de 5,9529 miliarde la Capitolul 
“Administraţia centrală”. 

 
Surse de acoperire 

 
1. Ministerul Transporturilor (anexa 3/24)   
    subcapitol 20 Activitatea sportivă   6,0 miliarde 
    (din cap.Investiţii-Instalaţie noctură pentru 
      stadionul Rapid-Bucureşti) 
 
S-au avut în vedere următoarele considerente: 

a) a fost suplimentat Capitolul “Cheltuieli de capital” din cadrul bugetului 

Ministerului Tineretului şi Sportului pentru a rezolva problema clădirii 

care adăposteşte sediul Ministerului Tineretului şi Sportului din 

str.Vasile Conta nr.16, aceasta fiind în stare avansată de deteriorare, 

impunându-se continuarea lucrărilor începute pentru consolidare. 

b) a fost suplimentat Capitolul “Programe pentru tineret” deoarece 

solicitările de programe pentru tineret din partea structurilor asociative 
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pentru tineret din România sunt foarte multe, iar suma propusă este 

insuficientă pentru acoperirea în limite minime a programelor care 

garantează dezvoltarea mişcării asociative din România. De menţionat că 

în cuantumul propus în proiectul de buget, programele pentru tineret 

reprezintă doar 6 % din totalul sumei alocate Ministerului Tineretului şi 

Sportului, procent foarte mic în raport cu importanţa care trebuie 

acordată tineretului din România. 

c) a fost suplimentat Capitolul “Spirjinirea Comitetului Olimpic Român”, 

având în vedere faptul că anul 1999, este an preolimpic şi trebuie să se 

acorde un interes deosebit susţinerii disciplinelor olimpice.  

De menţionat că s-a preferat redistribuirea a 6 miliarde din Capitolul 

“Activităţi sportive” din cadrul bugetului Ministerului Transporturilor, deoarece 

realizarea instalaţiei nocturne pe stadionul “Rapid” poate fi realizată şi din fonduri 

extrabugetare, cu atât mai mult cu cât stadionul se află în custodia Clubului de 

Fotbal Rapid, care nu este Club departamental. 

Supus votului, proiectul Legii Bugetului de Stat pe anul 1999 a fost aprobat, 

cu amendamentele menţionate. 

 

 

 

      PREŞEDINTE      SECRETAR 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu   Prof.univ.dr.Alexandru 

Ionescu 
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