Parlamentul României

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

Bucureşti, 18.10.2000
Nr. XVIII/2/803

PROCES – VERBAL
al şedinţei comisiei din ziua de 17 octombrie 2000
La lucrările comisiei din ziua de 17 octombrie 2000 sunt prezenţi 14
deputaţi, fiind absenţi motivat 12, iar nemotivat 0.
La lucrările comisiei nu au participat invitaţi.
Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Dan Constantinescu,
preşedintele comisiei.
Comisia a adoptat cu majoritate de voturi următoarea ordine de zi:

I. FOND
1. Propunerea legislativă privind conversia în acţiuni a unor sume
acordate Fondului Proprietăţii de Stat pentru restructurare,
precum şi a creanţelor acestuia la unele societăţi
comerciale.(PL306)
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
30/1997 privind aprobarea Aranjamentului de credit stand-by şi a
Memorandum-ului privind politica economică a Guvernului
României pe perioada 1997 - 1998, convenit cu Fondul Monetar
Internaţional.(PL498)
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.
147/2000 privind transformarea titlurilor de stat seria 2001/VAL
B.C.R. exprimată în valută în titluri de stat exprimate în lei în
condiţiile Ordonanţei nr. 134/2000 pentru modificarea
caracteristicilor unor titluri de stat emise pe bază de legi
speciale.(PL500)

II. AVIZE
4. Propunerea legislativă privind reconsiderarea indemnizaţiei
lunare brute şi a cotei de participare la profitul net a
administratorilor companiilor/societăţilor naţionale, societăţilor
comerciale, la care statul sau o autoritate a administraţiei publice
locale, este acţionar majoritar, precum şi ai regiilor
autonome.(PL42)
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 104/1999 privind acordarea unor facilităţi pentru
plata consumului de energie electrică, motorină şi gaze naturale
în vederea stimulării producţiei agricole aferente anului
1999.(PL298)
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 144/1999 pentru aprobarea continuării finanţării
activităţilor de cercetare-dezvoltare, aplicaţii şi inginerie
tehnologică aferente suportului tehnic naţional pentru domeniul
de energetică nucleară din cadrul Regiei Autonome pentru
Activităţi Nucleare, precum şi pentru aprobarea finanţării
activităţilor specifice internaţionale în domeniul de energie
nucleară.(PL300)
7. Proiectul de Lege privind constituirea şi gestionarea Fondului
special pentru finanţarea cheltuielilor privind executarea
lucrărilor de intervenţie la construcţiile existente cu destinaţia de
locuinţă încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de
risc seismic.(PL493)
8. Propunerea legislativă pentru limitarea importului de produse
electronice şi electrocasnice second hand, precum şi pentru
protecţia industriei de profil.(PL272)
9. Propunerea legislativă pentru înfiinţarea comunei Valea
Izvoarelor din Judeţul Mureş.(PL320)
10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 2/2000 privind modificarea coeficienţilor de
multiplicare pentru unele funcţii prevăzute în anexele nr. V - VIII
la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de
bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care
ocupă funcţii de demnitate publică.(PL499)
11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 173/1999 privind suportarea de la bugetul de stat
a cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare a
deşeurilor şi subproduselor plumboase, rezultate din obţinerea
plumbului decuprat.(PL504)
12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 181/1999 pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru
prevenirea incapacităţii de plată.(PL505)
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13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 206/1999 privind aprobarea scoaterii din rezervele
de stat a unor cantităţi de combustibili pentru Societatea
Comercială TERMOELECTRICA-S.A, prin exceptare de la
prevederile Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat.(PL506)
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu:

I. FOND
1. Propunerea legislativă privind conversia în acţiuni a unor sume acordate
Fondului Proprietăţii de Stat pentru restructurare, precum şi a creanţelor acestuia la
unele societăţi comerciale.(PL306)
Comisia, după dezbatere, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui
raport de respingere din următoarele considerente:
- Instituie o discriminare între creditori în sensul legiferării unui regim
preferenţial faţă de Fondul Proprietăţii de Stat;
- Induce, pentru o perioadă de timp, efectul de majorare a ponderii
proprietăţii de stat în totalul capitalului social al societăţilor în cauză, modificând
structura acţionariatului;
- Valoarea de piaţă a societăţii debitoare este considerabil diminuată prin
oferta la vânzare a unor acţiuni ce reprezintă insolvabilitatea;
- Se diminuează posibilitatea recuperării integrale a creanţelor de către
Fondul Proprietăţii de Stat din vânzarea acţiunilor, ca urmare a deprecierii valorii
întreprinderii.
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/1997
privind aprobarea Aranjamentului de credit stand-by şi a Memorandum-ului privind
politica economică a Guvernului României pe perioada 1997 - 1998, convenit cu
Fondul Monetar Internaţional.(PL498)
Comisia, după dezbatere, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui
raport în forma adoptată de Senat.
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 147/2000
privind transformarea titlurilor de stat seria 2001/VAL B.C.R. exprimată în valută în
titluri de stat exprimate în lei în condiţiile Ordonanţei nr. 134/2000 pentru
modificarea caracteristicilor unor titluri de stat emise pe bază de legi
speciale.(PL500)
Comisia, după dezbatere, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui
raport în forma prezentată.
II. AVIZE
4. Propunerea legislativă privind reconsiderarea indemnizaţiei lunare brute
şi a cotei de participare la profitul net a administratorilor companiilor/societăţilor
naţionale, societăţilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administraţiei
publice locale, este acţionar majoritar, precum şi ai regiilor autonome.(PL42)
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Comisia, după dezbatere, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui
aviz de respingere din următoarele considerente:
Întrucât Normele metodologice elaborate în baza Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.49/1999, privind încheierea contractelor de administrare a
companiilor/societăţilor naţionale şi a societăţilor comerciale la care statul sau o
autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi al
regiilor autonome au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.364/1999, cu
modificările şi completările ulterioare, nu este oportun ca modificarea acestor
Norme metodologice să fie făcută printr-o lege.
2. În plus, la Ministerul Finanţelor este în curs de elaborare un proiect de
ordonanţă de urgenţă privind restricţionarea acordării drepturilor salariale lunare
pentru personalul de conducere din regiile autonome, societăţile/companiile
naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, prin a
cărei prevedere se urmăreşte ca acordarea drepturilor salariale lunare pentru
personalul de conducere al agenţilor economici menţionaţi să se facă numai în
condiţiile în care lunar, în luna anterioară celei pentru care se face plata acestor
drepturi, au fost plătite integral obligaţiile curente scadente către bugetul de stat,
bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul fondurilor speciale şi bugetele locale.
În acelaşi proiect de act normativ se prevede că, dacă pe parcursul anului
calendaristic obligaţiile restante sunt plătite integral, vor fi plătite atât salariile
cuvenite în luna plăţii datoriilor, cât şi diferenţele aferente salariilor neprimite.
3. De asemenea, în stabilirea indemnizaţiei brute a administratorului, ar
trebui avut în vedere şi instituirea unor critici legate fie de obiectul principal de
activitate, fie de norma industrială a societăţii respective.
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 104/1999 privind acordarea unor facilităţi pentru plata consumului de energie
electrică, motorină şi gaze naturale în vederea stimulării producţiei agricole aferente
anului 1999.(PL298)
Comisia, după dezbatere, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui
aviz în forma adoptată de Senat.
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 144/1999 pentru aprobarea continuării finanţării activităţilor de cercetaredezvoltare, aplicaţii şi inginerie tehnologică aferente suportului tehnic naţional pentru
domeniul de energetică nucleară din cadrul Regiei Autonome pentru Activităţi
Nucleare, precum şi pentru aprobarea finanţării activităţilor specifice internaţionale în
domeniul de energie nucleară.(PL300)
Comisia, după dezbatere, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui
aviz în forma adoptată de Senat.
7. Proiectul de Lege privind constituirea şi gestionarea Fondului special
pentru finanţarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de intervenţie la
construcţiile existente cu destinaţia de locuinţă încadrate prin raportul de expertiză
tehnică în clasa I de risc seismic.(PL493)
Comisia, după dezbatere, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui
aviz în forma adoptată de Senat.
8. Propunerea legislativă pentru limitarea importului de produse electronice
şi electrocasnice second hand, precum şi pentru protecţia industriei de profil.(PL272)
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Comisia, după dezbatere, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui
aviz de respingere din următoarele considerente:
1. Din punct de vedere al caracteristicilor tehnice, funcţionale şi calitative,
există deja cadru legal aplicabil produselor second hand, care oferă garanţia
protejării intereselor consumatorilor. În acest sens menţionăm: Hotărârea
Guvernului nr.168/1997 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în
pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului înconjurător,
Hotărârea Guvernului nr.228/1992 privind protejarea producătorilor naţionali şi a
pieţii interne de competiţia neloială rezultată din importul unor produse la preţ de
dumping sau subvenţionat, Ordinul Ministerului Industriei şi Comerţului nr.130/2000
privind monitorizarea pe bază de licenţă de import automată a importului de mărfuri
folosite.
De asemenea, în cadrul procesului de armonizare a legislaţiei interne cu
legislaţia Uniunii Europene, au fost elaborate două proiecte de hotărâre de Guvern
care reglementează producerea şi comercializarea produselor electronice şi
electrotehnice în condiţiile respectării securităţii persoanelor, animalelor domestice,
proprietăţii şi mediului, proiecte care interzic introducerea pe piaţă sau utilizarea
echipamentelor electronice noi sau second hand care nu îndeplinesc condiţiile de
securitate impuse.
2. Prevederile art.1 contravin în mod flagrant reglementărilor naţionale în
domeniu, reglementări ce au fost armonizate cu cele internaţionale.
În plus, Tariful vamal de import al României reprezintă nivelul de protecţie
al producţiei interne, nivel care este notificat organismelor internaţionale la care
statul nostru este parte contractantă, care nu poate fi modificat unilateral, fluctuant,
ci trebuie negociat şi acceptat şi de celelalte părţi contractante ale diferitelor
acorduri (UE, AELS, CEFTA etc.).
3. Baza de impozitare a suprataxei vamale nu poate fi valoarea minimă
stabilită în vamă, această prevedere contravenind dispoziţiilor Acordului privind
aplicarea art. VII GATT 1994, ratificat prin Legea nr.133/1994. Suprataxa vamală,
ca şi taxa vamală, se aplică la valoarea în vamă determinată pe baza metodelor de
evaluare prevăzute de acest Acord.
4. Propunerea legislativă presupune în fapt subvenţionarea de la bugetul
de stat a importurilor în cauză, fără existenţa unor surse de acoperire a golului de
venituri astfel creat şi vine în contradicţie cu actuala situaţie economică ce impune
limitarea cheltuielilor de la bugetul statului.
5. Prin Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.17/2000 privind TVA, pentru livrările de bunuri în regim second hand s-a stabilit
modul de calcul al TVA prin aplicarea cotei recalculate de TVA asupra diferenţei
dintre preţul de vânzare, (inclusiv TVA şi preţul de achiziţie) bunurile respective fiind
achiziţionate de persoane fizice sau juridice neînregistrate ca plătitoare TVA.
6. Măsurile propuse în ceea ce priveşte taxa pe valoarea adăugată încalcă
prevederile Directivei a VI-a a UE, directivă cu care legislaţia română privind TVA
trebuie armonizată în vederea integrării României în structurile UE.
9. Propunerea legislativă pentru înfiinţarea comunei Valea Izvoarelor din
Judeţul Mureş.(PL320)
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Comisia, după dezbatere, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui
aviz de respingere din următoarele considerente:
- Acceptarea propunerii va conduce la cheltuieli suplimentare necesare
funcţionării noilor structuri ale administraţiei publice locale în condiţiile unui buget
de austeritate;
- Delimitarea comunelor precum şi modificarea limitelor teritoriale ale
acestora se face pe baza prevederilor art.3 din Legea nr.69/1991, republicată, şi cu
respectarea prevederilor art.13 din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi
desfăşurarea referendumului. Propunerea în cauză nu respectă procedura instituită
de lege.
10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 2/2000 privind modificarea coeficienţilor de multiplicare pentru unele funcţii
prevăzute în anexele nr. V - VIII la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a
salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă
funcţii de demnitate publică.(PL499)
Comisia, după dezbatere, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui
aviz în forma adoptată de Senat.
11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 173/1999 privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de
ecologizare a procesului de reciclare a deşeurilor şi subproduselor plumboase,
rezultate din obţinerea plumbului decuprat.(PL504)
Comisia, după dezbatere, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui
aviz în forma adoptată de Senat.
12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 181/1999 pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de
plată.(PL505)
Comisia, după dezbatere, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui
aviz în forma adoptată de Senat.
13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 206/1999 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor
cantităţi de combustibili pentru Societatea Comercială TERMOELECTRICA-S.A, prin
exceptare de la prevederile Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat.(PL506)
Comisia, după dezbatere, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui
aviz în forma adoptată de Senat.

Dan Constantinescu
PREŞEDINTE

6

