
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 
 
Comisia pentru Tehnologia Informaţiei                       P.L. X-418/03.05.2006 
 şi Comunicaţiilor                 
 
 
Domnului deputat Mihai Nicolae Tănăsescu 
Preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 
 
 
 

AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.32/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 

  

În conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Secretarul General al Camerei 

Deputaţilor a trimis spre dezbatere şi avizare Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă nr.32/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 P.L. X-418/03.05.2006. 

Potrivit prevederilor art.64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat 

proiectul de lege mai sus menţionat în şedinţa din 16 mai 2006.  
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În dezbaterea proiectului de lege au fost luate în considerare avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social nr.921/17.04.2006 şi avizul 

favorabil al Consiliului Legislativ nr.546/17.04.2006. 

În cursul dezbaterilor membrii Comisiei au sesizat faptul că între art.4 şi art.9 ale OUG nr.32/2006 există o necorelare în sumele prevăzute la 

„Alte transferuri” (454,8 milioane lei la art. 4, respectiv 458,9 milioane lei la art.9). 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu 

amendamente. 

 

 

PREŞEDINTE,             SECRETAR, 

 
            dr. Varujan Pambuccian            Valeriu Ungureanu 
 
 

 

I. Amendamente admise 
 
 În urma dezbaterii, Comisiile propun admiterea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
 
Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text propus de Comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
1. Art. 4 - În structură economică influenţele privind 

cheltuielile bugetului de stat pe anul 2006 se prezintă 
astfel: 
                                                              - milioane lei -
CHELTUIELI – TOTAL                                         2.419,5 

Art. 4 - În structură economică influenţele privind 
cheltuielile bugetului de stat pe anul 2006 se prezintă 
astfel: 
                                                              - milioane lei -
CHELTUIELI – TOTAL                                         2.419,5 

Sursa finanţării 
bugetului Ministerului 
Comunicaţiilor şi 
Tehnologiei Informaţiei 
se găseşte în fondul de 
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    din care: 
1. Cheltuieli curente                                                 1.239,2 
Cheltuieli de personal                                                   29,2 
Bunuri şi servicii                                                           69,0 
Dobânzi                                                                           2,6 
Subvenţii                                                                         8,2 
Fonduri de rezervă                                                      250,0 
Transferuri între unităţi ale administraţiei publice     104,3 
Alte transferuri                                                            454,8 
Asistenţă socială                                                         318,8 
Alte cheltuieli                                                                  2,3 
2. Cheltuieli de capital                                             1.185,1 
3. Rambursări de credite                                                -4,8 

    din care: 
1. Cheltuieli curente                                                 1.239,2 
Cheltuieli de personal                                                   29,2 
Bunuri şi servicii                                                           69,0 
Dobânzi                                                                           2,6 
Subvenţii                                                                         8,2 
Fonduri de rezervă                                                      249,4 
Transferuri între unităţi ale administraţiei publice     104,3  
Alte transferuri                                                           455,4 
Asistenţă socială                                                         318,8 
Alte cheltuieli                                                                  2,3 
2. Cheltuieli de capital                                             1.185,1 
3. Rambursări de credite                                                -4,8 
(Comisia) 

rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, 
care se diminuează cu  
0,6 milioane lei. 

2. Art. 5 - (1) Cheltuielile pentru servicii publice generale, 
care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2006, se 
majorează cu suma de 273,7 milioane lei, din care: 12,3 
milioane lei la cheltuieli de personal, 9,3 milioane lei la 
bunuri şi servicii, 250,0 milioane lei la fonduri de rezervă, 
1,6 milioane lei la alte cheltuieli, 1,2 milioane lei la 
cheltuieli de capital, şi se diminuează cu suma de 0,7 
milioane lei la alte transferuri.  

Art. 5 - (1) Cheltuielile pentru servicii publice generale, 
care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2006, se 
majorează cu suma de 273,7 milioane lei, din care: 12,3 
milioane lei la cheltuieli de personal, 9,3 milioane lei la 
bunuri şi servicii, 249,4 milioane lei la fonduri de rezervă, 
1,6 milioane lei la alte cheltuieli, 1,2 milioane lei la 
cheltuieli de capital, şi se diminuează cu suma de 0,7 
milioane lei la alte transferuri.  
(Comisia) 

Pentru corelare cu art. 4 

3. Art. 9 - (1) Cheltuielile pentru acţiuni economice, care se 
finanţează din bugetul de stat pe anul 2006, se majorează 
cu suma de 688,0 milioane lei, din care: 0,1 milioane lei la 
cheltuieli de personal, 8,2 milioane lei la bunuri şi servicii, 
3,0 milioane lei la subvenţii, 2,2 milioane lei la transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice, 458,9 milioane lei 
la alte transferuri şi 215,6 milioane lei la cheltuieli de 
capital. 
    (2) Cheltuielile pentru acţiuni economice, pe capitole de 

Art. 9 - (1) Cheltuielile pentru acţiuni economice, care se 
finanţează din bugetul de stat pe anul 2006, se majorează 
cu suma de 688,0 milioane lei, din care: 0,1 milioane lei la 
cheltuieli de personal, 8,2 milioane lei la bunuri şi servicii, 
3,0 milioane lei la subvenţii, 2,2 milioane lei la transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice, 459,5 milioane lei 
la alte transferuri şi 215,6 milioane lei la cheltuieli de 
capital. 
    (2) Cheltuielile pentru acţiuni economice, pe capitole de 

Suma de 0,6 milioane lei 
este destinată 
Ministerului 
Comunicaţiilor şi 
Tehnologiei Informaţiei 
în vederea achitării 
contribuţiei României la 
Programul comunitar 
privind reţelele trans-
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cheltuieli, se majorează cu suma de 73,9 milioane lei la 
acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă, cu 
suma de 103,2 milioane lei la combustibili şi energie, cu 
suma de 3,5 milioane lei la industria extractivă, 
prelucrătoare şi construcţii, cu suma de 496,0 milioane lei 
la transporturi şi cu suma de 11,4 milioane lei la alte 
acţiuni economice. 
     

cheltuieli, se majorează cu suma de 73,9 milioane lei la 
acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă, cu 
suma de 103,2 milioane lei la combustibili şi energie, cu 
suma de 3,5 milioane lei la industria extractivă, 
prelucrătoare şi construcţii, cu suma de 496,0 milioane lei 
la transporturi, cu suma de 0,6 milioane lei la 
comunicaţii şi cu suma de 11,4 milioane lei la alte acţiuni 
economice. 
    (Comisia) 

europene de comunicaţii 
(eTen), scadente la 
14.06.2006. În cazul 
neachitării acestei 
contribuţii, România va 
fi penalizată cu 6%/an şi 
nu va mai avea acces la 
aceste reţele şi la 
proiectele finanţate prin 
acest program. 

4. Art. 10 - Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2006 se majorează cu suma de 250,0 
milioane lei. 

Art. 10 - Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2006 se majorează cu suma de 249,4 
milioane lei. 
(Comisia) 

Pentru corelare cu art.4 
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