
Parlamentul  României

PROCES � VERBAL

al  şedinţei comisiei din zilele de 16 şi 17 aprilie 2002

La lucrările comisiei din ziua de 16 aprilie 2002 sunt prezenţi 25 deputaţi,
iar în ziua de 17 aprilie 2002 sunt prezenţi 24 deputaţi fiind absenţi motivat 1, iar
nemotivat 0.

La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi:

- domnul Moucha Romulus - Ministerul Industriei şi Resurselor;
- domnul Ilina Decebal - Ministerul Industriei şi Resurselor;
- doamna Rodica Dimitriu - Ministerul Industriei şi Resurselor;
- domnul Gherghina Gheorghe - Ministerul Finanţelor Publice;
- doamna Oprea Gheorghiţa - Ministerul Finanţelor Publice;
- doamna Ianda Elena - Ministerul Finanţelor Publice;
- doamna Stoinea Ileana - Ministerul Finanţelor Publice;
- doamna Stratulat Iuliana - ANRM;
- doamna Eftimie Adriana - ANRM.

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 ratificarea Convenţiei între Guvernul
Român şi Guvernul Macedonian pentru evitarea dublei impuneri
şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi
pe capital, semnată la Bucureşti, la 12 iunie 2000.PL179/2002
2. Proiectul de Lege privind finanţele publice. PL102/2002
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II. AVIZE

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca
urmare a procesului de reorganizare a sectorului producţiei de
apărare.PL175/2002
4. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 15/2002 pentru modificarea Ordonanţei de
urgenţă a  Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului
social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului
producţiei de apărare.PL177/2002
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 9/2002 pentru modificarea Legii nr. 326/2001
privind serviciile publice de gospodărire comunală.PL176/2002
6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
32/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de
alimentare cu apă şi canalizare.PL178/2002
7. Proiectul de Lege privind înfiinţarea comunei Iaslovăţ, judeţul
Suceava.PL135/2002
8. Propunerea legislativă privind Legea spitalelor.PL625/2002
9. Propunerea legislativă privind Legea spitalelor.PL699/2002
10. Proiectul Legii Minelor.PL131/2002
11. Propunerea legislativă privind declararea ca municipiu a
oraşului Zărneşti.PL708/2002
12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.130/2000 privind regimul juridic al contractelor la
distanţă.PL134/2002

Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu:

1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între Guvernul Român şi
Guvernul Macedonian pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale
cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti, la 12 iunie
2000.PL179/2002

Convenţia semnată la 12 iunie 2000 este în concordanţă cu modificările
intervenite în legislaţia fiscală din ţara noastră după 1 ianuarie 1990 şi a practicii
promovate de România în acest domeniu.

Prin Convenţie se reglementează şi impunerea veniturilor din activităţi
dependente (salarii şi alte drepturi salariale), a veniturilor provenind dintr-o activitate
desfăşurată în mod independent, a veniturilor obţinute sub formă de burse de către
studenţii rezidenţi ai unui stat contractant care studiază în celălalt stat contractant, a
veniturilor provenind din desfăşurarea unor activităţi artistice sau sportive, precum şi
modul de impunere a capitalului şi a câştigului realizat din valorificarea acestuia.
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În acelaşi timp, prin Convenţie se reglementează şi procedura referitoare la
schimbul de informaţii, nediscriminarea, metodele de evitare a dublei impuneri,
intrarea în vigoare şi denunţarea acesteia.

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

2. Proiectul de Lege privind finanţele publice. PL102/2002
Dezbaterile asupra proiectului de Lege privind finanţele publice s-au

desfăşurat în prezenţa domnului Gheorghe Gherghina � secretar de stat în Ministerul
Finanţelor Publice şi a doamnei Oprea Gheorghiţa � director în Ministerul Finanţelor
Publice.

Domnul secretar de stat Gherghina a prezentat considerentele care au stat la
baza acestei iniţiative legislative, precizând că un element de o importanţă
covârşitoare care a determinat modificarea legii finanţelor publice a fost necesitatea
compatibilităţii legislaţiei naţionale în materie de finanţe publice cu aquis-ul
comunitar privind regulile şi principiile Comunităţii Europene în domeniul procedurii
bugetare.

Concomitent cu actualizarea prevederilor Legii nr. 72/1996 în concordanţă
cu aquis-ul comunitar, a completat Domnia sa, s-a analizat şi posibilitatea
îmbunătăţirii unor texte din această lege, cu reglementări noi rezultate pe parcursul
celor 5 ani de aplicare, precum şi cu reglementările în domeniu existente în alte ţări.

În urma dezbaterilor generale s-a trecut la analizarea pe articole, primele
zece articole adoptându-se cu modificări, restul urmând a fi analizate într-o şedinţă
viitoare.

Dezbaterile continuă, în prezenţa domnului Romulus Moucha, a domnului
Ilina Decebal şi a doamnei Rodica Dimitriu � Ministerul Industriei şi Resurselor, cu
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului nr.
170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de
reorganizare a sectorului producţiei de apărare (PL175/2002) şi cu proiectul de
Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului nr. 15/2002 pentru
modificarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea
impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producţiei de
apărare (PL177/2002) înscrise la punctele 3 şi 4 de pe ordinea de zi.

Domnul Ilina Decebal informează membrii comisiei că Ordonanţa de
urgenţă nr. 170/2001 a fost elaborată în vederea acordării unor venituri de completare
salariaţilor din unităţile sectorului producţiei de apărare în perioadele de restrângere a
activităţii, precum şi persoanelor disponibilizate din acest sector începând cu 1
februarie 2002.

Veniturile de completare pentru salariaţii din unităţile sectorului de apărare,
acordate în perioadele de restrângerea activităţii, s-au estimat la o sumă totală de 370
miliarde lei, iar numărul de beneficiari urmând să fie de 17537 persoane în ianuarie
2002 şi 7537 persoane lunar  în perioada februarie � decembrie 2003.

Veniturile de completare pentru personale disponibilizate urmând să fie
acordate pe o perioadă de 14 luni, dar nu mai târziu de 31 martie 2003, a completat
Domnia sa.
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Numărul persoanelor disponibilizate începând cu data de 1 februarie 2002,
care vor beneficia de venituri de completare vor fi suportate din bugetul fondului
pentru plata ajutorului de şomaj.

Având în vedere complexitatea procesului de restructurare a capacităţilor
de producţie militară, ce presupune disponibilizări colective masive, proces în care
sunt implicate activ mai multe ministere, a fost necesară, completează Domnia sa,
decalarea termenului de începere a disponibilizării personalului, de la 1 februarie
2002 la 15 februarie 2002 şi a celui de încheiere a acesteia de la 31 martie 2003 la 15
aprilie 2003.

De asemenea, a fost necesară mărirea cuantumului reprezentând venitul de
completare, pentru categoria de persoane disponibilizate care, în perioada cât
beneficiază de ajutor de şomaj, nu au reuşit să se încadreze în muncă.

De aceea, a fost întocmit proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a  Guvernului nr. 15/2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului
de reorganizare a sectorului producţiei de apărare, a arătat domnul Ilina Decebal.

Supuse la vot, comisia a decis, cu unanimitate de voturi, elaborarea unui
aviz în forma adoptată de Senat cu un amendament asupra proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului nr. 170/2001 în care să fie
cuprinse şi prevederile Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului nr. 15/2002 şi un aviz
în forma adoptată de Senat pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului
nr. 15/2002.

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului
nr. 9/2002 pentru modificarea Legii nr. 326/2001 privind serviciile publice de
gospodărire comunală.PL176/2002

Dezbaterea acestui act normativ s-a desfăşurat în prezenţa doamnei Rodica
Dimitriu � Ministerul Industriei şi Resurselor � care, a precizat că necesitatea luării
unor măsuri pentru modificarea prevederilor Legii nr. 326/2001 a apărut ca urmare a
faptului că punerea în aplicare a Legii nr. 326/2001 în ceea ce priveşte trecerea
distribuţiilor de energie şi gaze naturale la oraşe şi comune creează efecte deosebit de
grave în economia naţională şi în aplicarea programului energetic.

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

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2002
privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi
canalizare.PL178/2002

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

7. Proiectul de Lege privind înfiinţarea comunei Iaslovăţ, judeţul
Suceava.PL135/2002

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

8. Propunerea legislativă privind Legea spitalelor.PL625/2002
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât

elaborarea unui aviz de respingere din următoarele considerente:
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Dispoziţiile acestei propuneri legislative nu sunt corelate cu dispoziţiile
actelor normative în vigoare, dintre care menţionăm: Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, Legea nr. 219/1998 privind regimul
concesiunilor, Legea nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică şi Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001.

Propunerea legislativă în art. 62 alin. (3) conţine unele dispoziţii
neconstituţionale, potrivit cărora medicii sunt scutiţi de la plata impozitului pe venit,
pentru veniturile realizate în afara orelor de program sau de la al doilea loc de muncă
stabilind astfel un regim special, derogatoriu de la regimul general, reglementat prin
Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit. Soluţia legislativă
preconizată creează o situaţie privilegiată pentru medicii din spitale, din punct de
vedere al impozitării veniturilor realizată faţă de situaţia celorlalte categorii
profesionale, contravenind dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Constituţie, potrivit cărora
�Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice fără privilegii şi fără
discriminări.�

Potrivit pct. 2.3 din Capitolul XXII din Anexa HG nr. 455/2001 privind
aprobarea Planului de acţiune al Programului de guvernare în perioada 2001 � 2004,
unul dintre obiectivele stabilite de Ministerul Sănătăţii şi Familiei în domeniul
îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei este completarea şi revizuirea cadrului
legislativ al sectorului de sănătate, pentru a asigura corelaţia şi adecvarea acestuia la
obiectivele strategiei de reformă. Astfel, în concordanţă cu cerinţele actuale privind
adoptarea structurii şi orientarea serviciilor de sănătate la nevoile de îngrijire a
populaţiei, Ministerul Sănătăţii şi Familiei a iniţiat un proiect de lege privind
organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor.

Acest proiect de lege a fost aprobat de Guvern şi se discută, în prezent, la
Camera Deputaţilor iniţiatorii având posibilitatea de a formula amendamente la
proiectul sus menţionat, cu ocazia dezbaterilor în comisiile permanente de
specialitate.

9. Propunerea legislativă privind Legea spitalelor.PL699/2002
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât

elaborarea unui aviz de respingere din următoarele considerente:
Dispoziţiile acestei propuneri legislative nu sunt corelate cu dispoziţiile

actelor normative în vigoare, respectiv: Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia, Legea nr. 219/1998 privind regimul
concesiunilor, Legea nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică şi Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001.

Prin Ordonanţa Guvernului nr. 68/2001 pentru modificarea Legii nr.
146/1999 privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor, s-a reglementat
finanţarea spitalelor publice în concordanţă cu regimul juridic al spitalelor, stabilite
potrivit Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acestuia
precum şi de alte acte normative care reglementează finanţarea sănătăţii populaţiei.

Potrivit pct. 2.3 din Capitolul XXII din Anexa HG nr. 455/2001 privind
aprobarea Planului de acţiune al Programului de guvernare în perioada 2001 � 2004,
unul dintre obiectivele stabilite de Ministerul Sănătăţii şi Familiei în domeniul
îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei este completarea şi revizuirea cadrului
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legislativ al sectorului de sănătate, pentru a asigura corelaţia şi adecvarea acestuia la
obiectivele strategiei de reformă. Astfel, în concordanţă cu cerinţele actuale privind
adoptarea structurii şi orientarea serviciilor de sănătate la nevoile de îngrijire a
populaţiei, Ministerul Sănătăţii şi Familiei a iniţiat un proiect de lege privind
organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor.

Acest proiect de lege a fost aprobat de Guvern şi se discută, în prezent, la
Camera Deputaţilor iniţiatorii având posibilitatea de a formula amendamente la
proiectul sus menţionat, cu ocazia dezbaterilor în comisiile permanente de
specialitate.

10. Proiectul Legii Minelor.PL131/2002
Dezbaterile asupra acestui act normativ s-au făcut în prezenţa doamnelor

Ianda Elena, Stoinea Ileana - Ministerul Finanţelor Publice şi Rodica Dimitriu �
Ministerul Industriei şi Resurselor.

În urma dezbaterilor, comisia, cu 24 de voturi şi o abţinere a domnului
deputat Ionescu Daniel, Grupul Parlamentar PRM, a hotărât elaborarea unui aviz în
forma prezentată de Guvern.

11. Propunerea legislativă privind declararea ca municipiu a oraşului
Zărneşti.PL708/2002

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

Potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului
de amenajare a teritoriului naţional � Secţiunea a IV-a � Reţeaua de localităţi,
trecerea localităţilor de la un  rang la altul se face �prin lege, la propunerea consiliilor
locale, cu consultarea populaţiei prin referendum şi a instituţiilor locale implicate, în
condiţiile legii, cu respectarea principalilor indicativi cantitativi şi calitativi minimali
prevăzuţi în anexa nr. II, pentru localităţile urbane şi în anexa nr. IV pentru
localităţile rurale�.

Prin urmare, orice propunere legislativă privind trecerea unor localităţi de
la un rang la altul trebuie însoţită de procesul verbal în care este consemnat rezultatul
referendumului local, cerinţă neîndeplinită în acest caz.

Astfel, organizarea şi desfăşurarea referendumului local trebuie să urmeze
procedura instituită prin Legea nr. 3/2000.

12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.130/2000
privind regimul juridic al contractelor la distanţă.PL134/2002

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

PREŞEDINTE,

Prof.dr. Florin Georgescu


	PROCES – VERBAL
	I. FOND
	II. AVIZE



