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PROCES – VERBAL 
 

al  şedinţei comisiei din ziua de 10 noiembrie 1999 
 
 
 
La lucrările comisiei din ziua de 10 noiembrie 1999 sunt prezenţi 25 

deputaţi, fiind absenţi motivat 1, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei au participat următori invitaţi: 
- domnul Busuioc Ion   - director M. Fin.; 
- doamna Tomi Victoria  - idem; 
- domnul Roşu Gică   - idem; 
- doamna Popa Liliana  - şef serviciu M. Fin.; 
- doamna Oana Gheorghiu  - idem; 
- doamna Maier Angela  - dir. Min. Educaţiei Naţionale; 
- domnul Creangă Liviu  - dir. Min. Agriculturii; 
- domnul Condruz Romică  - idem. 
 
Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Dan Constantinescu, 

preşedintele comisiei. 
 
Comisia a adoptat cu majoritate de voturi următoarea ordine de zi: 
 

I. FOND 
 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea preţului naţional de 
referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme 
centralizate precum şi pentru acordarea de ajutoare băneşti pentru 
categoriile defavorizate ale populaţiei.(PL435) 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 
143/1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 82/1997 
privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte.(PL378) 
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3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 
166/1999 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al 
altor impozite indirecte.(PL438) 
4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
45/1999 pentru ratificarea Addendei la memorandum-urile de 
finanţare PHARE privind Programul de combatere a efectelor 
dezastrelor cauzate de inundaţii, încheiată la Bucureşti la 24 
decembrie 1998 între Comisia Europeană şi Guvernul 
României.(PL431) 
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 13/1999 pentru acordarea unor înlesniri la plata 
obligaţiilor bugetare unor agenţi economici din minerit.(PL381) 
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
9/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli 
pentru autorităţile şi instituţiile publice.(PL380) 
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
23/1999 privind constituirea fondurilor de garantare.(PL364) 
8. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România 
şi Republica Finlanda pentru evitarea dublei impuneri cu privire 
la impozitele pe venit, semnat la Helsinki, la 27 octomrbrie 
1997.(PL373) 
9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 105/1999 pentru ratificarea Amendamentului din 
data de 21 iunie 1999 la Scrisoarea de acord din România şi 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, privind 
acordarea unui avans din împrumutul de asistenţă tehnică destinat 
Dezvoltării Instituţionale a sectorului privat, semnată la 
Bucureşti, la 26 ianuarie 1999.(PL413) 
10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 51/1999 pentru ratificarea Scrisorii de acord 
dintre România reprezentată de Ministerul Finanţelor şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, privind 
acordarea unui avans în valoare de 1,5 milioane USD din viitorul 
împrumut de asistenţă tehnică în valoare de 25 milioane USD 
destinat dezvoltării instituţionale a sectorului privat, semnat la 26 
ianuarie 1999, la Bucureşti.(PL411) 
11. Propunerea legislativă de modificare şi completare a art. 56 
din Legea nr. 58/1998 "Legea bancară".(PL156) 
12. Propunerea legislativă privind scutirea de la plata taxei pe 
valoarea adăugată a lucrărilor de investiţii, de reparaţii curente în 
sistemul învăţământului de stat şi în cel particular 
acreditat.(PL242) 
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II. AVIZE 
 

13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 
164/1999 privind înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului şi a 
Fondului de dezvolatare a agriculturii.(PL437) în procedură de 
urgenţă 
14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 
148/1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor 
destinate construirii de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe.(PL394) 
15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 
147/1999 privind asociaţiile utilizatorilor de apă pentru 
irigaţii.(PL390) 
16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/1999 privind finanţarea organizării şi 
desfăşurării concursului naţional de ocupare a posturilor 
didactice vacante din învaţamântul preuniversitar de stat în anul 
şcolar 1999 - 2000.(PL424) în procedură de urgenţă 
17. Propunerea legislativă pentru delimitarea suprafeţelor cu 
pădure şi vegetaţie forestieră care fac obiectul revendicărilor, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 169/1998 şi de întârziere a 
tăierilor de masă lemnoasă de pe aceste terenuri.(PL331) 
18. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 26/1990, cu modificările şi completările din Legea nr. 
12/1998 şi Ordonanţa Guvernului nr. 53/1998 privind Registrul 
Comerţului.(PL208) 

 
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 

 
I. FOND 

 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 162/1999 privind instituirea preţului naţional de referinţă pentru energia 
termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate precum şi pentru 
acordarea de ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale 
populaţiei.(PL435) 

S-a amânat. 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 

143/1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 82/1997 privind 
regimul accizelor şi al altor impozite indirecte.(PL378) 

În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui raport în forma prezentată. 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 166/1999 
privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte.(PL438) 
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În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui raport cu amendamente. 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1999 
pentru ratificarea Addendei la memorandum-urile de finanţare PHARE privind 
Programul de combatere a efectelor dezastrelor cauzate de inundaţii, încheiată 
la Bucureşti la 24 decembrie 1998 între Comisia Europeană şi Guvernul 
României.(PL431) 

În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui raport în forma prezentată. 

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 13/1999 pentru acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor 
bugetare unor agenţi economici din minerit.(PL381) 

S-a amânat. 
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1999 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/1994 privind 
actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile 
publice.(PL380) 

În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui raport în forma adoptată de Senat. 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1999 
privind constituirea fondurilor de garantare.(PL364) 

S-a amânat. 
8. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi 

Republica Finlanda pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe 
venit, semnat la Helsinki, la 27 octomrbrie 1997.(PL373) 

În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui raport în forma prezentată. 

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 105/1999 pentru ratificarea Amendamentului din data de 21 iunie 1999 la 
Scrisoarea de acord din România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie 
şi Dezvoltare, privind acordarea unui avans din împrumutul de asistenţă 
tehnică destinat Dezvoltării Instituţionale a sectorului privat, semnată la 
Bucureşti, la 26 ianuarie 1999.(PL413) 

În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui raport în forma adoptată de Senat. 

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 51/1999 pentru ratificarea Scrisorii de acord dintre România 
reprezentată de Ministerul Finanţelor şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, privind acordarea unui avans în valoare de 1,5 
milioane USD din viitorul împrumut de asistenţă tehnică în valoare de 25 
milioane USD destinat dezvoltării instituţionale a sectorului privat, semnat la 
26 ianuarie 1999, la Bucureşti.(PL411) 

În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui raport în forma adoptată de Senat. 

11. Propunerea legislativă de modificare şi completare a art. 56 din Legea 
nr. 58/1998 "Legea bancară".(PL156) 



 5

S-a amânat. 
12. Propunerea legislativă privind scutirea de la plata taxei pe valoarea 

adăugată a lucrărilor de investiţii, de reparaţii curente în sistemul 
învăţământului de stat şi în cel particular acreditat.(PL242) 

În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui raport de respingere pentru următoarele motive: 

1. Instituirea unui regim special pentru bunurile şi serviciile destinate 
învăţământului, înseamnă practic aplicarea cotei “0” de T.V.A. pentru 
operaţiuni efectuate în ţară ceea ce contravine principiilor Direcţiei a 
VI-a a Consiliului Uniunii Europene care au stat la baza legislaţiei 
privitoare la taxa pe valoarea adăugată. 

2. Instituirea unui regim discriminatoriu conduce la micşorarea veniturilor 
bugetului de stat, iar neprevederea în conţinutul propunerii legislative a 
surselor de compensare contravine art. 10 din Legea nr. 72/1996 privind 
finanţele publice. 

 
II. AVIZE 

 
13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 164/1999 

privind înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului şi a Fondului de dezvolatare a 
agriculturii.(PL437) în procedură de urgenţă 

S-a amânat. 
14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 148/1999 

privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de 
locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe.(PL394) 

S-a amânat. 
15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 147/1999 

privind asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii.(PL390) 
În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 

unui aviz  în forma prezentată. 
16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 111/1999 privind finanţarea organizării şi desfăşurării concursului naţional 
de ocupare a posturilor didactice vacante din învaţamântul preuniversitar de 
stat în anul şcolar 1999 - 2000.(PL424) în procedură de urgenţăi 

În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui aviz  în forma prezentată. 

17. Propunerea legislativă pentru delimitarea suprafeţelor cu pădure şi 
vegetaţie forestieră care fac obiectul revendicărilor, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 169/1998 şi de întârziere a tăierilor de masă lemnoasă de 
pe aceste terenuri.(PL331) 

În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui aviz  de respingere întrucât prevederile ei sunt preluate în proiectul de Lege 
privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de reconstituire a dreptului de 
proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor cu destinaţie forestieră, prevăzut prin 
Legea fondului funciar nr. 18/1991 adoptat de curând de cele două Camere ale 
Parlamentului. 
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18. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
26/1990, cu modificările şi completările din Legea nr. 12/1998 şi Ordonanţa 
Guvernului nr. 53/1998 privind Registrul Comerţului.(PL208) 

În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui aviz  de respingere din următoarele considerente: 

- propunerea nu corespunde intereselor comunităţii de afaceri din 
România, reglementările propuse intră în contradicţie cu dispoziţiile în 
materie din Uniunea Europeană; 

- prevederea ca bunurile cu care au fost dotate Oficiile Registrului 
Comerţului să treacă fără plată în proprietatea Ministerului  Finanţelor 
este neconstituţională fiind în fapt o naţionalizate şi confiscare de 
patrimoniu; 

- propunerea în cauză duce la interferarea a două puteri ale statului asupra 
activităţii Registrului Comerţului (executiv – Ministerul Finanţelor şi 
judecătorească prin judecătorul delegat la Oficiul Registrului 
Comerţului) ceea ce contravine Constituţiei; 

- plasarea activităţii registrului comerţului în subordinea Ministerului  
Finanţelor ar fi receptată ca intervenţionism statal în sfera actelor de 
comerţ contrar principiilor economiei de piaţă. De asemenea s-ar 
încarcă artificial activitatea acestui minister cu implicaţii negative 
asupra exercitării funcţiei sale de bază – perceperea şi colectarea taxelor 
şi impozitelor. 

 
 

 
 
 

Dan Constantinescu 
 

PREŞEDINTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


