
Parlamentul  României

PROCES � VERBAL

al  şedinţelor comisiei din zilele de 26-28.03.2002

La lucrările comisiei din zilele de 26-28.03.2002 au fost prezenţi 25
deputaţi, fiind absenţi motivat 0, iar nemotivat 0.

La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi:
- domnul Hofnăr Robert - Ministerul Finanţelor Publice
- doamna Tanţi Anghel - Ministerul Finanţelor Publice
- doamna Luminiţa Gheorghiu - Ministerul Sănătăţii şi Familiei
- doamna Doina Ilie - Ministerul Finanţelor Publice
- doamna Simona Forsea - Ministerul Finanţelor Publice
- doamna Valeria Nistor - Ministerul Finanţelor Publice
- domnul Romulus Moucha -  Ministerul Industriei şi Resurselor

Lucrările comisiei au fost 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 aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001
privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal.

2. Proiectul de Lege privind operaţiunile compensatorii referitoare la
contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

3. Propunerea legislativă pentru susţinerea editării, comercializării, difuzării şi
promovării cărţii româneşti.
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4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002
privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri
executorii.

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2002
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.82/1998 privind
înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe.

6. Propunere legislativă privind modificarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată şi instituirea
cotei TVA de 2% la unele produse alimentare, industriale şi servicii prestate pentru
producătorii agricoli.

II. AVIZE

7. Proiectul de Lege privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor.
8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2002

privind trecerea Spitalului Elias şi a Complexului Olăneşti din subordinea şi
administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Academiei Române.

9. Proiectul Legii cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice.
10. Propunere legislativă privind înfiinţarea unor burse de consiliu local pentru

asigurarea învăţământului preşcolar şi primar din mediul rural cu personal calificat.
11. Propunere legislativă privind dreptul consiliilor locale de a vinde tinerilor

terenuri din domeniul privat al statului.

Comisia a început dezbaterea ordinii de zi cu punctele 7 şi 8 înscrise pe
ordinea de zi: Proiectul de Lege privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea
spitalelor (PL103/2002) şi Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.39/2002 privind trecerea spitalului Elias şi a Complexului
Olăneşti din subordinea şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în
administrarea Academiei Române (PL107/2002).

Domnul preşedinte Florin Georgescu îi dă cuvântul doamnei secretar de
stat în Ministerul Sănătăţii, Luminiţa Gheorghiu pentru a prezenta punctul de vedere
al iniţiatorului cu privire la cele două proiecte de Lege.

Domnia sa arată că proiectul de Lege înscris la punctul 7 pe ordinea de zi a
fost elaborat în scopul îmbunătăţirii activităţii spitaliceşti în România şi încearcă să
definească mai bine organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor. Adoptarea
acestui act normativ va determina, pe de o parte, o rambursare mai exactă a banilor
pentru plata serviciilor de sănătate oferite de spitale � împreună cu posibilitatea de
ierarhizare şi standardizare a spitalelor publice � şi, pe de altă parte, o creştere a
gradului de responsabilitate cu privire la încheierea şi derularea contractelor de
furnizare de servicii spitaliceşti. Orice întârziere în adoptarea prezentei legi, a
completat Domnia sa, va duce la amplificarea dezechilibrelor în sistemul sanitar,
concomitent cu apariţia unor discriminări administrative între furnizorii de servicii
medicale, cu grave repercusiuni asupra stării de sănătate a populaţiei.

Proiectul de Lege stabileşte categoriile de spitale � spitale generale sau de
specialitate, de importanţă naţională, interjudeţene, judeţene, municipale, orăşeneşti şi
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comunale, precum şi statutul centrelor de excelenţă, al sanatoriilor, centrelor de
sănătate şi preventoriilor.

Totodată, proiectul defineşte şi formele de specializare şi precizează
principalele activităţi desfăşurate la nivelul spitalelor.

Reglementarea propusă vizează şi principiile de finanţare a spitalelor. În
acest sens, proiectul cuprinde prevederi referitoare la bugetul de venituri şi cheltuieli
prin care se asigură funcţionarea autonomă a spitalului şi posibilitatea contractării de
credite bancare pentru procurarea de aparatură medicală şi alte investiţii, în limita
sumelor contractate cu casa de asigurări de sănătate.

Supus la vot, comisia a decis, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui
aviz favorabil în forma prezentată de Guvern.

Referitor la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.39/2002 privind trecerea Spitalului Elias şi a Complexului
Olăneşti din subordinea şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în
administrarea Academiei Române, doamna Luminiţa Gheorghiu subliniază că
trecerea acestora în administrarea Academiei Române permite efectuarea actului
medical pentru toate categoriile de asistaţi medicali. Această formă de organizare a
celor două unităţi, completează Domnia sa, prezintă avantajul unei fluidizări a
pacienţilor şi complementarităţii serviciilor medicale, în sensul alocării paturilor de
spital pentru cazurile acute şi subacute şi asigurarea unui tratament adecvat bolnavilor
cronici într-un mediu adecvat. În acelaşi timp, Complexul Olăneşti ar rămâne
accesibil tuturor bolnavilor indiferent de tipul de asigurare al acestora.

În urma supunerii la vot a acestui proiect de Lege, comisia a hotărât, cu
unanimitate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil în forma adoptată de Senat.

În continuare, domnul preşedinte Florin Georgescu a prezentat membrilor
comisiei adresa primită din partea Biroului Permanent prin care s-a decis ca proiectul
de Lege privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii
pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (PL55/2002)
înscris la punctul 2 pe ordinea de zi, să fie examinat împreună cu propunerea
legislativă privind programele de offset (PL682/2001) pentru a se întocmi un raport
împreună cu comisia pentru industrii şi servicii, întrucât ambele comisii au fost
investite cu examinarea pe fond a celor două proiecte.

Ca urmare, membrii comisiei au hotărât amânarea dezbaterii acestui act
normativ, pentru a fi dezbătut într-o altă şedinţă, împreună cu propunerea legislativă
menţionată.

În urma dezbaterii Propunerii legislative pentru susţinerea editării,
comercializării, difuzării şi promovării cărţii româneşti, comisia, cu unanimitate
de voturi, a decis respingerea, din următoarele considerente:

În legătură cu art.1 din propunerea legislativă, domnul preşedinte a precizat
că, potrivit art.6 pct.A lit.k) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.17/2000
privind taxa pe valoarea adăugată, �editarea, tipărirea şi/sau vânzarea de manuale
şcolare şi/sau de cărţi� sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată. Nu sunt scutite
lucrările realizate de alţi contribuabili care livrează bunuri şi/sau prestează servicii
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pentru edituri şi/sau tipografii, dar valoarea adăugată de edituri, tipografii şi
comercianţi este în întregime scutită de taxa pe valoarea adăugată.

Reglementarea aplicării cotei zero a taxei pe valoarea adăugată pentru
�cărţi� contravine prevederilor Directivei a VI-a a Consiliului Comunităţii
Economice Europene privind adoptarea unui sistem comun al taxei pe valoarea
adăugată. Această directivă permite aplicarea unei cote reduse a taxei pentru �cărţi�,
dar nu aplicarea cotei zero.

Referitor la propunerea de la art.2, privind stabilirea cotei de 9% a taxei pe
valoarea adăugată pentru importul de utilaje şi materiale, care nu se produc în ţară,
taxa pe valoarea adăugată trebuie să se aplice în aceeaşi cotă pentru toate bunurile şi
serviciile, indiferent de destinaţia acestora, pentru a nu da naştere unor distorsiuni
concurenţiale.

În prezent, potrivit prevederilor art.25 pct.D lit.b) din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr.17/2000, plătitorii de taxă pe valoarea adăugată au dreptul să solicite
suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale, pe termen de 120
de zile, pentru utilajele, instalaţiile, echipamentele, maşinile industriale care se
importă în vederea efectuării şi derulării investiţiilor prin care se realizează o unitate
productivă nouă, se dezvoltă capacităţile existente sau se retehnologizează fabrici,
secţii, ateliere.

Scutirea de taxa pe valoarea adăugată pentru drepturile de autor contravine
prevederilor Directive a VI-a consiliului Comunităţii Economice Europene.

Art.8, referitor la exceptarea de la plata impozitului pe profit a donaţiilor şi
a sponsorizărilor făcute de către editori pentru instituţiile publice, contravine art.4
alin.(4) din Ordonanţa guvernului nr.70/1994, potrivit căreia cheltuielile de
sponsorizare sunt deductibile în limita cotei prevăzute în Legea nr.32/1994 privind
sponsorizarea.

Referitor la textul art.9, pentru cărţile deteriorate în circuitul comercial
există posibilitatea acordării unor reduceri de preţ sau discounturi care, conform
Ordonanţei Guvernului nr.70/1994, sunt deductibile la calculul profitului.

În vederea susţinerii proiectului de Lege înscris la punctul 4 pe ordinea de
zi, la dezbateri au participat, în calitate de invitaţi: doamna Doina Ilie, director în
cadrul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Simona Forsea � director adjunct în
cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi doamna Nistor Valeria � coordonator
programe - Ministerul Finanţelor Publice.

Doamna director Doina Ilie precizează membrilor comisiei că, întrucât
potrivit legii, instituţiile publice îşi derulează operaţiunile de încasări şi plăţi prin
conturi deschise la trezoreria statului, unităţile de trezorerie şi contabilitate publică,
prin poprirea conturilor acestora şi virarea sumelor stabilite prin titlurile executorii în
conturile precizate de executorii judecătoreşti, se substituie ordonatorilor de credite
efectuând plăţi în numele instituţiilor publice respective.

În acest mod, se încalcă prevederile legislaţiei în domeniul finanţelor
publice şi ale Ordonanţei Guvernului nr.119/1999 privind auditul intern şi controlul
financiar preventiv, potrivit cărora efectuarea plăţilor din fonduri publice se poate
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dispune numai de către instituţiile publice care le gestionează şi numai cu viza de
control financiar preventiv propriu.

Ca urmare, subliniază Domnia sa, poprirea conturilor instituţiilor publice
de către unităţile de trezorerie şi efectuarea de către aceasta a plăţilor dispuse prin
titlurile executorii, determină modificarea destinaţiei creditelor bugetare, care este
permisă numai în cazurile prevăzute expres şi limitativ de Legea finanţelor publice,
astfel încât o atare poprire poate semnifica o deturnare de fonduri, cu efecte în planul
răspunderii penale.

În aceste condiţii s-a impus elaborarea unui act normativ care să oblige
instituţiile publice la plata voluntară a sumelor stabilite prin titluri executorii din
creditele bugetare aferente titlurilor de cheltuieli la care se încadrează obligaţiile de
plată respective, neexcluzându-se prin această reglementare celelalte modalităţi de
executare silită (mobiliară, imobiliară) prevăzute de Codul de procedură civilă.

În urma dezbaterilor pe articole, comisia, cu unanimitate de voturi, a decis
întocmirea unui raport în forma adoptată de Senat.

Următorul punct luat în dezbatere se punctul 5 înscris pe ordinea de zi,
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2002 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.82/1998 privind
înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe (PL128/2002).

Comisia, cu unanimitate de voturi, a decis întocmirea unui raport în forma
adoptată de Senat.

Lucrările comisiei au continuat cu dezbaterea pe articole a proiectului de
Lege înscris la punctul 1 pe ordinea de zi, proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea
cazierului fiscal (PL592/2001).

Din partea iniţiatorului, au participat în vederea susţinerii acestui proiect de
Lege, doamna Tanţi Anghel, director în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, şi
domnul Hofnăr Robert, director în cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

Domnul deputat Eugen Nicolaescu, grup parlamentar PNL, apreciază că
prin acest act normativ practic se instituie o poliţie fiscală şi a adopta un asemenea act
normativ reprezintă o încălcare a drepturilor contribuabililor.

Domnul Florin Georgescu,  preşedintele comisiei, consideră că scopul şi
motivaţia acestui act normativ este dat de necesitatea unei măsuri care să conducă la
consolidarea administraţiei fiscale prin organizarea unei evidenţe fiscale eficiente si
suficiente pentru obţinerea informaţiilor necesare desfăşurării activităţii conform
reglementărilor legale.

Sistematizarea informaţiei fiscale, opiniază Domnia sa, prezintă avantaje
atât în ce priveşte oferirea unui serviciu de calitate pentru contribuabil în domeniul
asistării acestora, cât şi în aprecierea de către administraţie a gradului de conformare
fiscală a fiecărui contribuabil.

În urma dezbaterilor pe articole, comisia, cu unanimitate de voturi, a decis
întocmirea unui raport cu amendamente.
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În urma dezbaterii Propunerii legislative privind modificarea Legii
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2000 privind taxa
pe valoarea adăugată şi instituirea cotei TVA  de 2% la unele produse
alimentare, industriale şi servicii prestate pentru producătorii agricoli, înscris la
punctul 6 pe ordinea de zi, comisia a decis, cu 23 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă
întocmirea unui raport de respingere, din următoarele considerente:

- conform Programului legislativ al Guvernului României pentru perioada 2001
� 2004, Capitolul VII � domeniul Economico-financiar, la punctul 26 este înscrisă
modificarea şi completarea legislaţiei privind taxele şi impozitele. În acest sens s-a
înaintat Parlamentului proiectul de Lege privind taxa pe valoarea adăugată
nr.26/2002, aflat în dezbaterea Camerei Deputaţilor. Procentul de 2% propus pentru
cota redusă a taxei pe valoarea adăugată contravine prevederilor art.12 pct.3 lit.a) din
directiva a VI-a a Uniunii Europene.

- prevederile art.6 lit.a) şi b) din propunerea legislativă contravin prevederilor
art.13 pct.1 lit.b) şi i) din aceeaşi directivă a Uniunii europene, deoarece activităţile
sanitare şi de învăţământ sunt, în mod obligatoriu, scutite de taxa pe valoarea
adăugată, nefiind posibilă aplicarea cotei reduse pentru acestea.

În urma dezbaterii proiectului Legii cercetării ştiinţifice şi dezvoltării
tehnologice, aflat la punctul 9 pe ordinea de zi, comisia a hotărât, cu unanimitate de
voturi, elaborarea unui aviz în forma prezentată de Guvern.

În urma dezbaterii Propunerii legislative privind înfiinţarea unor burse
de consiliu local pentru asigurarea învăţământului preşcolar şi primar din
mediul rural cu personal calificat, aflată la punctul 10 pe ordinea de zi, comisia  a
hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea, din următoarele considerente:

Nu este prezentată o estimare a cheltuielilor ce se vor suporta de la bugetele
locale şi nici a resurselor financiare necesare pentru acordarea acestor burse. Se
încalcă, astfel, prevederea art.137 alin.(5) din Constituţia României, potrivit căreia
�nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare�,
precum şi dispoziţiile art.17 alin.(3) din Legea nr.189/19098 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Introducerea la art.5 alin.(3) a prevederii conform căreia perioada de
şcolarizare se consideră vechime în muncă, reprezintă o încălcare a prevederilor Legii
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu
modificările şi completările ulterioare, prin care noţiunea de vechime în muncă a fost
înlocuită cu cea de stagiu de cotizare.

Menţionăm că problemele de la art.9 şi 10 din această propunere legislativă
sunt reglementate prin Legea învăţământului nr.84/1995, republicată, încălcându-se,
astfel, prevederile art.14 alin.(1) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, potrivit cărora �în procesul de
legiferare trebuie evitată instituirea aceloraşi reglementări în două sau mai multe acte
normative�.
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În urma dezbaterii Propunerii legislative privind dreptul consiliilor locale
de a vinde tinerilor terenuri din domeniul privat al statului, aflată la punctul 11
pe ordinea de zi, comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea, din
următoarele considerente:

Potrivit prevederilor art.36 alin.(1) din Legea fondului funciar nr.18/1991,
republicată, cu modificările ulterioare, terenurile aflate în proprietatea statului, situate
în intravilanul localităţilor şi care erau în administrarea primăriilor la data intrării în
vigoare a legii, au trecut în proprietatea comunelor, oraşelor sau a municipiilor şi pot
fi vândute sau date în folosinţă celor care solicită să-şi construiască locuinţe şi nu au
teren, în condiţiile art.26 din acelaşi act normativ.

Legea locuinţei nr.114/1996, republicată, modificată şi completată, la Capitolul
2 �Dezvoltarea construcţiei de locuinţe�, stabileşte faptul că tinerii căsătoriţi, până la
vârsta de 35 de ani, pot beneficia de locuinţe care se pot amplasa pe terenurile
aparţinând persoanelor fizice beneficiare de locuinţe sau pe terenuri concesionate în
acest scop de către consiliile locale, cu o reducere de până la 95% din taxa de
concesiune, venind în întâmpinarea nevoilor acestora.

În concluzie, există cadrul normativ necesar pentru sprijinirea, în diferite
moduri, a tinerilor până la vârsta de 35 de ani, pentru construirea sau dobândirea unei
locuinţe proprii, şi nu este necesară o reglementare specială în acest sens.

PREŞEDINTE,

Prof.dr. Florin Georgescu
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