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   Bucureºti, 30.09.1998
                                                                  Nr. 801/XVIII/3

A V I Z
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a

Guvernului nr.14/1998  cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998

În conformitate cu prevederile art.86 din Regulamentul Camerei

Deputaþilor, Comisiei pentru industrii º i servicii a fost sesizatã cu adresa nr.271 din 21

septembrie 1998, pentru dezbaterea º i avizarea, acestui proiect de lege.

În ºedinþa din 29 septembrie 1998, Comisia pentru industrii º i servicii a

examinat acest proiect de lege ºi a hotãrât, cu majoritate de voturi, avizezarea

favorabilã, cu unele amendamentele admise trecute în anexã, aviz pe care-l înainteazã

comisiei sesizatã pe fond.

Conform art.74 alin.(1) din Constituþia României proiectul de lege supus

dezbaterii are un caracter de lege organicã.

PREª EDINTE,                                         SECRETAR,

        Dan Ioan Popescu                                      Ioan Bivolaru

    Exp.parlam.
Viorela Gondoº
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Parlamentul  României
Camera  Deputaþilor

Comisia pentru industrii si servicii
                                                                                                               Anexã

A M E N D A M E N T E        A D M I S E
la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr.14/1998

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998

Nr.
crt.

Articol text iniþial Amendament propus
Autorul

Motivaþie

0 1 2 3

1. La Capitolul Industrie ºi
Comerþ s-a micºorat bugetul
aprobat de 2.720,0 miliarde lei la
1.693,0 miliarde lei, cu 1.027
miliarde lei în minus, trcute la
Capitolul Transporturi.

La capitolul Industrie ºi Comerþ
bugetul aprobat iniþial de 2.750
miliarde lei sã rãmânã nemodificat.

Dep.Dan Ioan Popescu
Dep.Ioan Bivolaru

Se diminueazã capacitatea de retehnologizare,
modernizare ºi reconversie profesionalã a societãþilor
comerciale industriale prin micºorarea bugetului iniþial,
aprobat, odatã cu trecerea celor 1.027 miliarde lei la
Transporturi.

2. La Anexa nr.4 “Sume
defalcate din impozitul pe salarii
pe anul 1998” poziþia nr.20,
judeþul Gorj, buget aprobat 1.202
miliarde lei.

Se propune suplimentarea cu
4.700 miliarde lei faþã de 1.202
miliarde lei cât s-a prevãzut prin
rectificare, deci un plus de 3.500
miliarde lei.

Dep.Dumitru Popescu
Dep.Constantin Drumen

Pentru casele de copii din judeþ s-au plãtit 2.400
miliarde lei cãtre Ministerul Educaþiei Naþionale ºi
Ministerul Sãnãtãþii, reprezentând compensarea
cheltuielilor acestora din sem.I 1998. În acest mod
începând cu luna iulie 1998 pentru aceste case nu mai
sunt asigurate fondurile de întreþinere (hranã,
medicamente ºi altele). La acestea se adaugã necesarul
minim de fonduri pânã la sfârºitul anului 1998 de cel
puþin 2.300 miliarde lei, în total 4.700 miliarde lei.
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Sursa de acoperire:
Propunem ca alocaþia suplimentarã de 3.500

miliarde lei sã fie asiguratã prin redistribuire de la
judeþele care au primit sume mai mari (Bistriþa, Brãila,
Caransebeº, Caraº Severin, Giurgiu, Harghita, Ialomiþa,
Sãlaj).

3. La Anexa nr.6 “Transferuri
din bugetul de stat cãtre bugetele
locale pe judeþe ºi minicipiul
Bucureºti, pe anul 1998” –
poziþia nr.20, judeþul Gorj.

Judeþul Gorj are o influenþã
negativã la investiþii, dar aceasta sã fie
de 750 miliarde lei ºi nu de 2.980
miliarde lei, cât se propune prin
programul rectificat.

Dep.Dumitru Popescu
Dep.Constantin Drumen

În oraºul Rovinari se menþine de circa 3 ani o
situaþie dezastruoasã a reþelelor de alimentare cu apã ºi
a celor pentru încãlzire. Sunt cunoscute cazurile de
îmbolnãviri în rândul populaþiei din cauza nelichidãrii
focarelor de infecþii, existente în aceste reþele.

Lucrãrile în curs vor fi sistate în cazul reducerii
investiþiilor în 1998, aºa cum se propune cu circa 3
miliarde lei.

În municipiul Tg.Jiu vor fi, de asemenea, oprite
lucrãrile de reabilitare a reþelelor de alimentare cu apã
din aceleaºi motive. Menþionãm cã în alimentarea cu
apã a locuinþelor din municipiul Tg.Jiu se fac
întreruperi zilnice de circa 4 ore.

Sursa de funanþare:
Redistribirea într-un mod mai echitabil a

influenþelor negative la total transferuri între judeþe.
(Influenþa negativã la judeþul Gorj la total program este
– procentual – de aproapre 4 ori mai mare decât media
pe total judeþe.
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4. La Capitolul Industrie ºi

Comerþ, Anexa 3/19, cap.6601,
art.73 “Investiþii ale regiilor
autonome ºi societãþi comerciale
cu capital de stat”

Se suplimentatezã fondurile
alocate Ministeului Industriei ºi
Comerþului cu suma de 30 miliarde lei
la anexa 3/19, cap.6601, art.73
“Investiþii ale Regiilor autonome ºi
societãþi comerciale cu capital de stat”
prin diminuarea cu aceeaºi sumã a
alocaþiei bugetare aferente
Ministerului Transporturilor de la
anexa 3/23 cap.6801 art.70
“Cheltuieli de capital” subcapitol
“Transport feroviar”.

Dep.Oana Manolescu

Banii utilizaþi pentru:
1. Continuarea contractului L-95005/1995 încheiat

între R.A. METROREX – S.C. ELECTROPUTERE
S.A. ºi firmele: Holec – Olanda ºi Elin – Austria pentru
modernizarea a 4 rame electrice metrou (2 trenuei a 6
vagoane fiecare cu randament energetic mai mare cu
30%, noutate tehnicã pentru România) la Electroputere
Craiova.

2. Avansul: 630.000 DM  dat în Olanda ºi 743.000
DM dat în Austria (20% din total) reprezintã pentru
Electroputere valutã blocatã la cele 2 firme din vest,
deoarece în 1996 ºi 1997 Metrorex, dupã ce prin
compensare ºi-a retras avansul, nu a mai primit
finanþare, din motive subiective.

3. Curtea de Conturi se intereseazã de sumele
blocate în Olanda.

4. Electroputere Craiova e obligatã sã acþioneze în
judecatã Metrorex.

4. La anexa 6 “Transferuri din
bugetul de stat cãtre bugetele
locale pe judeþe ºi municipiul
Bucureºti pe anul 1998”.
Nr.crt.29 Neamþ.

La capitolul “Investiþii III” de
micºorat influenþa negativã de la
4.228.000 mii lei la 2.228.000 mii lei.

Dep.Ioan Bivolaru

Prevederile bugetului de stat pe 1998 au fost
aplicate cu întârziere începând cu iunie 1998 ºi la
capitolul “Investiþii”. Au fost derulate lucrãrile de
investiþii pe baze contractuale cu agenþii economici, iar
blocarea unilateralã a derulãrii acestora va atrage dupã
sine pagube ºi penalizãri.

În judeþul Neamþ este  necesar ca în limita a 2
miliarde de lei sã nu se blocheze derularea unor
investiþii importante.
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Sursa de finanþare: Deficitul bugetar, acelaºi care

a fost luat în considerare ºi la elaborarea bugetului
iniþial.

PREª EDINTE,                                                       SECRETAR,
                          

             Dan Ioan Popescu        Ioan Bivolaru

  Exp.parlam.
Viorela Gondoº


