
Parlamentul  României

PROCES � VERBAL

al  şedinţelor comisiei din zilele de 19 -21 martie 2002

La lucrările comisiei din zilele de 19-21 martie 2002 sunt prezenţi 23
deputaţi, fiind absenţi motivat 2, iar nemotivat 0.

La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi:

- domnul Baliu Octavian Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor

- domnul Petrescu Mircea Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor

- domnul Enescu Nicolae Grupul Parlamentar PRM
- doamna Frolu Otilia - Ministerul Finanţelor Publice
- domnul Ionescu Răzvan - Ministerul Finanţelor Publice
- doamna Iordache Mariana - Ministerul Sănătăţii şi Familiei
- doamna Gîtlan Felicia - Ministerul Sănătăţii şi Familiei
- doamna Badea Elena - Ministerul Sănătăţii şi Familiei
- doamna Manolescu Maria - Ministerul Finanţelor Publice
- doamna Negrilă Crăciuna - Ministerul Sănătăţii şi Familiei
- domnul Constantin Vaeni - Ministerul Culturii şi Cultelor
- domnul Decebal Mirulescu - Ministerul Culturii şi Cultelor
- doamna Dumitriu Rodica - Ministerul Industriei şi Resurselor
- doamna Vlan Silvia - Ministerul Industriei şi Resurselor
- doamna Georgescu Elena - Ministerul Industriei şi Resurselor
- domnul Hură Mihai - Ministerul Finanţelor Publice
- doamna Vizoli Mariana - Ministerul Finanţelor Publice
- doamna Dobroţeanu - Ministerul Finanţelor Publice

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

Bucureşti, 01.04.2002
Nr. 22/
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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 privind taxa pe valoarea adăugată.
PL26/2002;
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.8/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut
dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare, semnat la Washington DC, la 30 aprilie 2001, pentru
finanţarea Proiectului de dezvoltare a pieţelor financiare rurale.
PL117/2002;
3. Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului între România
şi Republica Islamică Iran pentru evitarea dublei impuneri cu
privire la impozitele pe venituri şi pe capital, semnat la Bucureşti,
la 3 octombrie 2001. PL122/2002;
4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între România
şi Republica Lituania pentru evitarea dublei impuneri şi
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe
capital şi a Protocolului anexă, semnate la Vilnius, la 26
noiembrie 2001. PL125/2002.

II. AVIZE

5.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.23/2002 pentru modificarea anexei nr.IV/I la
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul
de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din
sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr.383/2001. PL120/2002;
6. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea
condiţiilor de finanţare a organizării, funcţionării şi a activităţii
legate de privatizare derulate prin Oficiul Participaţiilor Statului
şi Privatizării în Industrie. PL114/2002;
7. Proiectul de Lege privind acordarea despăgubirilor în caz de
dezastre, calamităţi naturale şi alte catastrofe, în agricultură.
PL726/2002;
8. Proiectul Legii cinematografiei.PL729/2002
9. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind crearea
Organizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului, adoptat la Paris, la 3
aprilie 2001. PL123/2002;
10. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea
Decretului Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi
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persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată
cu începere de la 6 martie 1945 precum şi celor deportate în
străinătate, ori constituite în prizonieri. PL679/2002;
11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi
ale invalizilor şi văduvelor de război. PL581/2002;
12. Propunere legislativă privind garantarea plăţilor produselor şi
serviciilor pentru companiile naţionale şi societăţile comerciale
cu capital majoritar de stat. PL681/2002.

Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu:

I. FOND

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.8/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington DC, la 30
aprilie 2001, pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare a pieţelor financiare rurale.
PL117/2002.

Doamna Frolu Otilia, director general adjunct în cadrul Ministerului Finanţelor
Publice a arătat că proiectul de dezvoltare a pieţelor financiare în România a fost
evaluat la un cost total de circa 276,8 milioane dolari SUA, la care Banca
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare participă cu un împrumut în valoare
de 150 milioane dolari SUA, în 2 tranşe, beneficiarii finali cu un aport de 123,8
milioane dolari SUA şi Guvernul României cu 3 milioane dolari SUA.

Suma împrumutului este de 80 milioane dolari SUA, iar durata împrumutului
este de 17 ani, din care 5 ani perioada de graţie.

Domnul preşedinte Florin Georgescu a observat că titlul nu este tradus în mod
corect din limba engleză.

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

2. Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului între România şi Republica
Islamică Iran pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venituri şi pe
capital, semnat la Bucureşti, la 3 octombrie 2001.PL122/2002.

În vederea relansării relaţiilor economice între România şi Republica Islamică
Iran, prin reluarea exportului de maşini şi utilaje şi participarea firmelor româneşti la
realizarea unor proiecte în Republica Islamică Iran, s-a semnat textul Acordului între
România şi Republica Islamică Iran pentru evitarea dublei impuneri cu privire la
impozitele pe venit şi pe capital.

Acordul este în concordanţă cu legislaţia fiscală din ţara noastră şi cu practica
promovată de România în acest domeniu.

Acordul reglementează, în acelaşi timp, impunerea veniturilor din activităţi
dependente, a veniturilor obţinute dintr-o activitate desfăşurată în mod independent, a
veniturilor ce reprezintă burse realizate de studenţii unui stat contractant, etc.
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În urma dezbaterilor, comisia cu unanimitate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport în forma prezentată de Guvern.

3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi Republica
Lituania pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la
impozitele pe venit şi pe capital şi a Protocolului anexă, semnate la Vilnius, la 26
noiembrie 2001.

Pentru dezvoltarea cooperării economice, intensificarea şi lărgirea schimburilor
comerciale, tehnică ştiinţifică şi culturală între România şi Republica Lituania s-a
convenit de către autorităţile statelor respective încheierea unei convenţii pentru
evitarea dublei impuneri care, pe lângă relansarea relaţiilor economice, va conduce şi
la lărgirea actualului cadru juridic existente între cele două ţări.

Textul Convenţiei semnate este în concordanţă cu actuala legislaţie fiscală din
ţara noastră şi cu practica promovată de România în acest domeniu, după 1 ianuarie
1990.

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

4. Proiectul de Lege privind taxa pe valoarea adăugată. PL26/2002.
În urma dezbaterilor, comisia cu unanimitate de voturi, a hotărât elaborarea

unui raport cu amendamente.

II. AVIZE

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului nr.
23/2002 pentru modificarea anexei nr. IV/I la Ordonanţa de urgenţă a  Guvernului nr.
24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual
din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001. PL120/2002;

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

6. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de
finanţare a organizării, funcţionării şi a activităţii legate de privatizare derulate prin
Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie.PL114/2002;

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

7. Proiectul de Lege privind acordarea despăgubirilor în caz de dezastre,
calamităţi naturale şi alte catastrofe, în agricultură. PL726/2002;

Amânat.
8. Proiectul Legii cinematografiei. PL729/2002;
În urma dezbaterilor, comisia cu unanimitate de voturi, a hotărât elaborarea

unui aviz cu amendamente.
9. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind crearea Organizaţiei

Internaţionale a Viei şi Vinului, adoptat la Paris, la 3 aprilie 2001. PL123/2002;
În urma dezbaterilor, comisia cu unanimitate de voturi, a hotărât elaborarea

unui aviz în forma prezentată de Guvern.
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10. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Decretului Lege
nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945 precum şi celor
deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri. PL679/2002;

În urma dezbaterilor, comisia cu unanimitate de voturi, a hotărât elaborarea
unui aviz de respingere, din următoarele considerente:

În textul propus nu se face referire la sursele din care vor fi suportate noile
cheltuieli. Prin aceasta se încalcă art.137 alin.(5) din Constituţia României, potrivit
căreia, �nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de
finanţare�. De asemenea, 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.

Menţionăm că la 10 octombrie 2001, Senatul a adoptat proiectul de Lege
privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul
militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii, în perioada 1950-1961,
proiect care, în prezent, se află la Camera Deputaţilor pentru dezbatere şi adoptare.

11. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994
privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de
război. PL581/2002;

În urma dezbaterilor, comisia cu unanimitate de voturi, a hotărât elaborarea
unui aviz de respingere, din următoarele considerente:

Introducerea unei noi medalii la art.13 lit.b) va conduce la creşterea numărului
de persoane care vor beneficia de o rentă lunară echivalentă cu 75% din solda de grad
a unui sublocotenent, cu influenţe nefavorabile asupra bugetului.

Menţionăm că potrivit art.137 alin.(5) din Constituţia României, �nici o
cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare�. În acelaşi
sens, 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.

Guvernul consideră că propunerea legislativă ar trebui să fie reformulată de
iniţiatori pe baza observaţiilor şi propunerilor prevăzute la punctul II şi avută în
vedere cu prilejul dezbaterii la Camera Deputaţilor a proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi
unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, adoptat de Senat la 22 octombrie
2001.
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12. Propunerea legislativă privind garantarea plăţilor produselor şi serviciilor
pentru companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat.
PL681/2002;

În urma dezbaterilor, comisia cu unanimitate de voturi, a hotărât elaborarea
unui aviz de respingere, din următoarele considerente:

Potrivit prevederilor art.41 alin.(2) din Constituţia României, �proprietatea
privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular�. Astfel, statul are
aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi orice altă persoană fizică sau juridică, ca titular al
proprietăţii private.

Astfel, prevederile din propunere vin în contradicţie cu dispoziţiile art.41
alin.(2) din Constituţia  României în ceea ce priveşte �egalitatea de tratament juridic a
persoanelor juridice de drept privat cu capital privat şi a persoanelor juridice de drept
privat cu capital majoritar de stat.

De asemenea, soluţia avută în vedere în propunerea legislativă este calificată
�practică anticoncurenţială�, faţă de prevederile art.5 lit.d), art.6 lit.c) şi art.9 din
Legea concurenţei nr.21/1996.

În �Programul de acţiune al Guvernului şi Băncii Naţionale a României pentru
diminuarea blocajului financiar�, Ministerul Dezvoltării şi Prognozei a iniţiat,
împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Justiţiei şi Ministerul
Industriei şi Resurselor, un proiect de Lege privind unele măsuri pentru întărirea
disciplinei contractuale.

PREŞEDINTE,

Prof.dr. Florin Georgescu

Întocmit,
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Popescu Luminiţa
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