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Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

                
               

                                                                               Bucureşti, 07.10.1999 
                                                                                                     Nr. 195/XVIII/3 

 
 
 

A V I Z 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă  
nr.140/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.86 şi 102 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată cu adresa nr.366 din 27 
septembrie 1999 pentru dezbaterea şi avizarea acestui proiect de lege. 

În cadrul şedinţei din data de 06.10.1999 comisia a examinat proiectul de 
lege supus dezbaterii şi a hotărât  avizarea favorabilă cu amendamente admise de 
comisie care se regăsesc în Anexa 1. 

Conform art.74 alin (1) din Constituţia României proiectul de lege are un 
caracter de lege organică. 
 
 

 
 
 
 

  PREŞEDINTE,                                               SECRETAR, 
 
        Dan Ioan Popescu                                             Ioan Bivolaru 
 
 
 
 
 
Expert                                        
Viorela Gondoş 
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Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

Comisia pentru industrii si servicii 
                                                                                                                   Anexa 1 
 

 
A M E N D A M E N T E    A D M I S E  

la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.140/1999  
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999 

 
 

Nr. 
crt. 

Articol Alineat Text iniţial 
 

Text propus  
Autorul 

Motivaţie 

0 1 2 3 4 5 
1. Anexa 4 

sume defalca- 
te din impozi- 
tul pe salarii. 

Nr.crt.20      
Gorj 

I      41.742.000 
II       5.231.000 
III   36.511.000 

 I               81.242.000 
 II             22.731.000 
 III            58.511.000 
 
Deputaţi: 
 
Popescu Dumitru - PDSR 
Manolescu Oana - Minori- 
tăţi 
Pârgaru Ion - PDSR 
Drumen Constantin - Inde- 
pendent 
Popescu Bejat Ştefan - PD 
Nică Mihail - PNŢCD 
Băbălău Constantin - PRM 
Bălăeţ Dumitru - PRM  
 
  

La Anexa 4 nr.crt.20 judeţ Gorj se 
propune suplimentarea programului rectificat 
pe total judeţ cu + 39.500 mil. lei din care: 

I + 39.500 mil.lei 
       II + 17.500 mil.lei 
      III + 22.000 mil.lei  
din care: 
II  17.500 mil.lei reprezintă 
a) 9.000 mil.lei pentru activitatea de 

învăţământ în vederea acoperirii 
cheltuielilor pentru igienizarea şcolilor şi 
procurarea combustibililor pentru perioada 
de iarnă;              

b) 8.500 mil.lei pentru activitatea de asistenţă 
socială - Direcţia pentru protecţia 
drepturilor copilului, pentru 3 subunităţi 
de profil (circa 500 copii în întreţinere) în  
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0 1 2 3 4 5 

     vederea acoperirii cheltuielilor minime necesare până la sfârşitul 
anului. Se menţionează că începând cu data de 15 august 1999 
creditele pentru aceste unităţi au fost epuizate. 
III 22.000 mil.lei reprezintă: 

a) 5.000 mil.lei pentru continuarea lucrărilor de pietruire la un 
număr de patru drumuri începute în anii anteriori pentru a asigura 
stadiile fizice la lucrări necesare prevenirii degradării lor în iarna 
următoare; 

b) 16.000 mil.lei pentru terminarea unor lucrări de alimentare cu 
apă, începute în anii anteriori şi sistate în prezent, în 11 localităţi din 
judeţ; 

c) 1.000 mil.lei pentru finalizarea lucrărilor de alimentare cu 
gaze naturale în comunele Băleşti (600 mil.lei) şi Hurezani (400 
mil.lei), începute încă din 1995 şi care au condiţii să fie finalizate în 
acest an. 
Sursa de finanţare: 

În vederea acoperirii cheltuielilor suplimentare propuse la 
punctul I se propune diminuarea cu 39.500 mil.lei la Anexa nr.1 
pag.30, art.40, alin.71 "Restructurarea sistemului bancar". 

 
 
 
       PREŞEDINTE,                                                                                     SECRETAR, 
 
               Dan Ioan Popescu                                                                                  Ioan Bivolaru 
  
 
 
 
Expert, 
Viorela Gondoş                                                            


