
Parlamentul  României

PROCES � VERBAL
al  şedinţei comisiei din zilele de 19 şi 20.02.2002

La lucrările comisiei din ziua de 19.02.2002 sunt prezenţi 23 deputaţi, fiind
absenţi motivat 2, iar nemotivat 0, iar în ziua de 20.02.2002 sunt prezenţi 25 deputaţi,
fiind absenţi motivat 0, iar nemotivat 0.

La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi:
- domnul Diaconu Constantin - Ministerul Tineretului şi Sportului;
- domnul Blănculescu Ionel - Agenţia pentru Valorificarea Activelor

Bancare;
- doamna Anghel Tanţi - Ministerul Finanţelor Publice;
- doamna Dumitrescu Elena - Ministerul Finanţelor Publice;
- domnul Hofnăr Robert - Ministerul Finanţelor Publice.

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Florin Georgescu, preşedintele
comisiei.

Comisia a adoptat cu majoritate de voturi următoarea ordine de zi:

I. FOND
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea
datoriei publice. P.L.44/2002.
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.190/2001 pentru modificarea art.13 din Ordonanţa
Guvernului nr.75/2001 privind cazierul fiscal. P.L.719/200.

II. AVIZE
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.6/2001 pentru completarea Legii nr.416/2001
privind venitul minim garantat. P.L.58/2002.
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4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.31/2002 privind serviciile poştale. P.L.45/2002.
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.34/2002 privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice
şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora.
P.L.47/2002.
6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000. P.L.12/2002.
7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri
invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război. P.L.582/2001.

Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu:

I. FOND
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2002

privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice. P.L.44/2002.
În vederea susţinerii acestui act normativ a participat la dezbateri ca invitat

domnul Ionel Blănculescu � Agenţia pentru Valorificarea Activelor Bancare, care
subliniază că această instituţie este autorizată să asigure recuperarea sumelor achitate
de Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de garant, în urma plăţii la extern a
ratelor aferente creditelor externe în contul agenţilor economici beneficiari ai
acestora.

Domnul Ionel Blănculescu mai arată că în urma analizei, rata de recuperare
în contul creanţelor statului va fi de 30 � 40% pe baza analizei dezbaterilor comune
cu băncile cu capital majoritar de stat cât şi pe analiza restului de debitori.

Domnul deputat Adriean Videanu, Grupul Parlamentar PD, a ridicat
problema corelării, armonizării A.V.A.B.-ului cu Autoritatea pentru Privatizare şi
Administrarea Participaţiunilor Statului.

Domnul Blănculescu a arătat că această soluţie ar fi defavorizantă şi
ineficientă, fiecare din cele 2 instituţii având un alt obiect de activitate. Ar fi un
conflict de interese.

În urma dezbaterilor, comisia cu unanimitate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport cu amendamente.

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.190/2001 pentru modificarea art.13 din Ordonanţa Guvernului nr.75/2001 privind
cazierul fiscal. P.L.719/200.

În vederea susţinerii acestui act normativ au participat la dezbateri ca
invitaţi din partea Ministerului Finanţelor Publice doamna Anghel Tanţi, doamna
Dumitrescu Elena şi domnul Hofnăr Robert.

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui raport în forma prezentată.
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II. AVIZE
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.6/2001 pentru completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.
P.L.58/2002.

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea  unui aviz  în forma prezentată.

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.31/2002
privind serviciile poştale. P.L.45/2002.

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea  unui aviz  în forma prezentată.

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.34/2002
privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată,
precum şi interconectarea acestora. P.L.47/2002.

 În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea  unui aviz  în forma prezentată.

6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei
fizice şi sportului nr.69/2000. P.L.12/2002.

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea  unui aviz  în forma prezentată.

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.49/1991
privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de
război. P.L.582/2001.

În urma dezbaterilor, comisia, cu 21 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă, a
hotărât elaborarea  unui aviz  de respingere din următoarele considerente:

Conform art.137 alin.(5) din Constituţia României, �nici o cheltuială
bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare�. Din datele
Ministerului Finanţelor Publice, influenţele acestei propuneri legislative sunt estimate
la circa 30,9 mld. lei lunar, respectiv la 370,5 mld. lei anual. Totodată art.10 alin.(2)
din Legea nr.72/1996 privind finanţele publice, cu completările ulterioare, prevede că
atunci când, în cursul execuţiei bugetare, se fac propuneri de elaborare a unor acte
normative a căror aplicare atrage micşorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor
aprobate prin buget, iniţiatorii au obligaţia să prevadă şi mijloacele necesare
acoperirii golului de venituri sau sporului de cheltuieli, prevedere care lipseşte din
textul propunerii legislative.

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.215/2000 au fost deja majorate
indemnizaţiile şi sporurile în cauză, iar în cursul anului 2001 prin Hotărârea
Guvernului nr.294/2001, Hotărârea Guvernului 781/2001 şi Hotărârea Guvernului
nr.1169/2001 acestea au crescut succesiv între 2% şi 6%.

PREŞEDINTE,
Prof. dr. Florin Georgescu

Întocmit,
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Popescu Luminiţa
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