
Parlamentul  României

PROCES � VERBAL

al  şedinţelor comisiei din zilele de 8 şi 10 mai 2002

La lucrările comisiei din ziua de 8 mai 2002 au fost prezenţi 25 deputaţi,
fiind absenţi motivat 0 , iar nemotivat 0.

La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi:
- doamna Aura Gereanu Ministerul Finanţelor Publice
- doamna Carmen Ghiţă Ministerul Finanţelor Publice
- doamna Aurelia Tudor Ministerul Finanţelor Publice
- doamna Liliana Vasilescu Fondul Român de Dezvoltare Socială
- doamna Gheorghiţa Oprea Ministerul Finanţelor Publice
- doamna Mariana Mişu Ministerul Finanţelor Publice
- domnul Gheorghe Gherghina Ministerul Finanţelor Publice

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul Florin Georgescu,
preşedintele comisiei.

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

I. FOND

1. Proiectul de Lege privind finanţele publice. PL102/2002;
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.46/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind fondul de
dezvoltare socială � faza a II-a) între România şi Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 16 ianuarie 2002 P.L.209/2002.
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3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(3) al art.5 din
Legea nr.118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor
publice. P.L.18/2002;

4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi
Guvernul Confederaţiei Elveţiene, semnat la Bucureşti, la 14 decembrie 2001, pentru
modificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene
privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992.
P.L.211/2002.

II. AVIZE

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.32/2002 privind comasarea prin absorbţie a Regiei Autonome �Locato� de către
Regia Autonomă �Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat�. P.L.214/2002;

6. Propunerea legislativă privind declararea comunei Băbeni, judeţul Vâlcea.
P.L.8/2002.

Comisia a început dezbaterea cu Proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2002 pentru ratificarea Acordului de
împrumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare socială � faza a II-a) între
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la
Bucureşti la 16 ianuarie 2002 (P.L.209/2002), înscris la punctul 2  pe ordinea de zi.

Dezbaterile s-au desfăşurat în prezenţa doamnei Aurelia Ghiţa - director în
Ministerul Finanţelor Publice, a doamnei Tudor Aurelia, expert în Ministerul
Finanţelor Publice şi a doamnei Liliana Vasilescu director la Fondul Român de
Dezvoltare Socială.

Domnul preşedinte Florin Georgescu îi dă cuvântul doamnei Aurelia Tudor
pentru a prezenta necesitatea elaborării acestui act normativ.

Domnia sa informează plenul comisiei că la data de 16 ianuarie 2002 , a fost
semnat la Bucureşti, Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 20 milioane dolari SUA, pentru
finanţarea proiectului privind fondul de dezvoltare socială, care reprezintă faza a
doua a Programului Guvernului destinat atenuării sărăciei. Costul total estimat al
acestui proiect, prevăzut a se implementa pe o perioadă de 4 ani şi jumătate este de
28,66 milioane dolari SUA şi va avea ca surse de finanţare împrumutul acordat de
BIRD, în valoare de 20 milioane dolari SUA, o contribuţie din partea Guvernului
României în valoare de 6,17 milioane SUA,  donaţia acordată de către Departamenul
pentru Dezvoltare Internaţională al Marii Britanii, în valoare de 0,250 milioane dolari
SUA şi contribuţia beneficiarilor  finali, în valoare de 2,24  milioane dolari SUA.
Obiectivul principal al proiectului este atenuarea sărăciei prin măsuri şi investiţii
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în comunităţile rurale sărace şi în cadrul
grupurilor dezavantajate. Imprumutul BIRD va fi acordat în dolari SUA, pentru o
perioadă de 17 ani cu 4 ani perioada de graţie, la o dobândă egală cu dobânda LIBOR
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pentru depozitele, la şase luni, pentru dolari SUA  plus o marjă de circa 0, 75%
plătibilă semestrial.
Contribuţia României la finanţarea proiectului va fi asigurată de Fondul Român de
Dezvoltare Socială din sumele alocate anual cu această destinaţie sub formă de
transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Administraţiei Publice. Rambursarea
împrumutului şi achitarea dobânzilor reprezintă angajamente externe ale statului şi
vor fi achitate de la bugetul de stat de către Ministerul Finanţelor Publice.

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

Dezbaterile continuă, în prezenţa doamnei Aura Gereanu, reprezentant
al Ministerului Finanţelor Publice, cu punctul 4 de pe ordinea de zi, Proiectul de
Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul
Confederaţiei Elveţiene, semnat la Bucureşti, la 14 decembrie 2001, pentru
modificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei
Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26
noiembrie 1992 (P.L.211/2002).

Doamna Gereanu precizează membrilor comisiei că în baza acestui acord,
autorităţile elveţiene au contribuit, în perioada 1992-2000, cu aproximativ 52 de
milioane de franci elveţieni la finanţarea unor proiecte, având ca obiectiv sprijinirea
tranziţiei la economia de piaţă şi atenuarea costurilor economice şi sociale ale
tranziţiei. Datorită dificultăţilor întâmpinate în derularea proiectelor, determinate în
primul rând de impozitele şi taxele legate de bunuri (donatorii de asistenţă
neconsiderând normal ca acestea să fie plătite din fondurile alocate de ei pentru
finanţarea asistenţei, iar beneficiarii români ai bunurilor importate nu dispuneau de
fondurile necesare pentru plata acestor impozite şi taxe),autorităţile elveţiene au
solicitat modificarea acordului menţionat.

Totodată modificarea s-a impus şi ca urmare a  numeroase schimbări
instituţionale ce au intervenit  în administraţia publică şi în sistemul bancar românesc
în perioada 1992-2000, precum şi a legislaţiei care reglementa depozitarea fondurilor
bugetare  şi extrabugetare. Acestea au fost considerentele pentru care a fost necesara
modificarea acordului iniţial, a completat Domnia sa.

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

In continuare comisia a dezbătut Propunerea legislativă pentru modificarea şi
completarea alin.(3) al art.5 din Legea nr.118/1996 privind constituirea şi
utilizarea Fondului special al drumurilor publice(P.L.18/2002 )înscrisă la punctul 3
pe ordinea de zi şi, cu unanimitate de voturi, a decis întocmirea unui raport de
respingere din următoarele considerente:

Această iniţiativă legislativă propune instituirea unor facilităţi pentru
persoanele fizice şi juridice care prestează unele activităţi în domeniul agriculturii.
Facilităţile constau în acordarea unor scutiri de plata cotei unice din care se constituie
Fondul special al drumurilor publice, fond înfiinţat prin Legea nr.118/1996 privind
constituirea şi utilizarea fondului special al drumurilor publice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
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Acordarea facilităţilor, în concepţia iniţiatorului, este condiţionată de faptul ca
achiziţia să se realizeze direct de la �producătorii interni sau de la importatori în urma
anexării la comandă�.

De asemenea,  potrivit pct.3 al articolului unic din Legea nr.63/2002 privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2000 pentru modificarea Legii
nr.18/1996, materia art.5 a fost restructurată în două alineate, astfel încât propunerea
legislativă este fără obiect.

Şedinţa a continuat cu punctul 5 de pe ordinea de zi,  Proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2002 privind comasarea prin
absorbţie a Regiei Autonome �Locato� de către Regia Autonomă �Administraţia
Patrimoniului Protocolului de Stat�(P.L.214/2002).

In urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a decis întocmirea unui
aviz favorabil, în forma adoptată de Senat.

In urma dezbaterilor asupra propunerii legislative privind declararea comunei
Băbeni, judeţul Vâlcea (P.L.8/2002), înscrisă la punctul 6 pe ordinea de zi, comisia,
cu unanimitate de voturi, a decis întocmirea unui aviz favorabil.

Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului de Lege privind finanţele publice
(PL102/2002) s-au desfăşurat în prezenţa domnului Gheorghe Gherghina- secretar de
stat la Ministerul Finanţelor Publice, a doamnei Gheorghiţa Oprea - director în cadrul
Ministerului Finanţelor Publice şi a doamnei Mariana Mişu tot din cadrul
Ministerului Finanţelor Publice. In timpul examinarii acestui act normativ, au fost
formulate numeroase amendamente, care se vor gasi in raportul comisiei.

La lucrările comisiei din ziua de 8 mai 2002 au fost prezenţi 25 deputaţi,
fiind absenţi motivat 0 , iar nemotivat 0.

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul Florin Georgescu,
preşedintele comisiei.

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

I. FOND

1. Proiectul de Lege privind finanţele publice. PL102/2002;

II. AVIZE

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.49/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de
muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective. P.L.229/2002;

3. Proiectul de Lege pentru prorogarea termenului prevăzut la art.4 din
Ordonanţa Guvernului nr.69/2000 pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de
aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, şi a Legii nr.1/2000 pentru
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere
solicitate potrivit prevederii Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată şi ale
Legii nr.169/1997. P.L226/2002;
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4. Proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei
Române pentru Investiţii Străine. P.L.225/2002;

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.37/2002 pentru modificarea alin.(3) al art.21 din Legea nr.133/1999 privind
stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea întreprinderilor mici şi mijlocii.
P.L.224/2002.

In şedinţa comisiei din data de 10 mai 2002, au  continuat  dezbaterile asupra
Proiectului de Lege privind finanţele publice. (PL102/2002);

In urma dezbaterilor pe articole, comisia a decis, cu unanimitate de voturi,
întocmirea unui raport cu amendamente.

In continuare, au avut loc dezbateri asupra celorlalte proiecte de lege
înscrise pe ordinea de zi, care au fost avizate după cum urmează:

- asupra  Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.49/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte
individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective.
(P.L.229/2002 comisia, cu unanimitate de voturi, a decis întocmirea unui aviz
favorabil, în forma prezentată de Guvern;

- asupra  Proiectului de Lege pentru prorogarea termenului prevăzut la art.4
din Ordonanţa Guvernului nr.69/2000 pentru asigurarea finanţării acţiunilor
legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, şi a Legii
nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole
şi celor forestiere solicitate potrivit prevederii Legii fondului funciar nr.18/1991,
republicată şi ale Legii nr.169/1997(P.L226/2002) comisia, cu unanimitate de voturi,
a decis întocmirea unui aviz favorabil, în forma adoptată de Senat;

- asupra Proiectului de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Române pentru Investiţii Străine( P.L.225/2002) comisia, cu unanimitate
de voturi, a decis întocmirea unui aviz favorabil, în forma adoptată de Senat;

- asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.37/2002 pentru modificarea alin.(3) al art.21 din Legea nr.133/1999
privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea întreprinderilor mici
şi mijlocii (P.L.224/200) comisia, cu unanimitate de voturi, a decis întocmirea unui
aviz favorabil, în forma adoptată de Senat.

PREŞEDINTE,

Prof.dr. Florin Georgescu
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