
Parlamentul  României

PROCES � VERBAL

al  şedinţei comisiei din zilele de 14 şi 15 mai 2002

La lucrările comisiei din zilele de 14 şi 15 mai 2002 sunt prezenţi 24
deputaţi, fiind absenţi motivat 1, iar nemotivat 0.

La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi:

- domnul Robert Hofnar - Ministerul Finanţelor Publice;
- doamna Tomi Victoria - Ministerul Finanţelor Publice;
- doamna Popescu Liliana - Ministerul Finanţelor Publice;
- domnul Doica Cătălin - Ministerul Finanţelor Publice;
- doamna Nistor Valeria - Ministerul Finanţelor Publice;
- domnul Radu Mironovici - Ministerul Industriei şi Resurselor;
- domnul Banciu Dan - Ministerul Lucrărilor Publice,

Transporturilor şi Locuinţei

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 regimul de supraveghere şi
autorizare a producţiei, importului şi circulaţiei unor produse
supuse accizelor. (PL213/2002)
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2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.53/2002 pentru modificarea termenului de
depunere a declaraţiilor de venit pe anul 2001. (PL237/2002)
3. Proiectul de Lege privind stabilirea dobânzii de referinţă de
către Banca Naţională a României. (PL235/2002)
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.39/2002 privind modificarea şi completarea
articolului 3 din Ordonanţa Guvernului nr.11/2000 pentru
ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind
finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a
impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari SUA,
semnat la Bucureşti, la 13 octombrie 1999. (PL232/2002)
5. Propunere legislativă privind anularea restanţelor la plata
contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate. (PL700/2001)

II. AVIZE

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Finanţării repatrierii
personalului navigant, debarcat sau aflat la bordul unor nave
maritime de transport, achitarea drepturilor restante şi pentru
menţinerea în siguranţă a navelor din patrimoniul Companiei de
navigaţie maritimă �ROMLINE� � S.A. Constanţa.
(PL227/2002)
7. Propunere legislativă pentru modificarea art.27 din Legea
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
stimularea ocupării forţei de muncă. P.L.72/2002;
8. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii
privind vânzarea spaţiilor comerciale, proprietate privată a
statului, aflate în administrarea consiliilor judeţene, sau a
consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor
autonome de interes local. (PL69/2002)

Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu:

I. FOND

1. Proiectul de Lege privind regimul de supraveghere şi autorizare a
producţiei, importului şi circulaţiei unor produse supuse accizelor. (PL213/2002)

La dezbaterea acestui act normativ a participat ca invitat doamna Tomi
Victoria � Ministerul Finanţelor Publice.

În condiţiile elaborării şi adoptării în conformitate cu noile cerinţe ale
politicii fiscale a O.U.G. privind regimul accizelor, ce a intrat în vigoare la data de 1
ianuarie 2002 şi prin care se reglementează strict acest impozit, se modifică şi unele
reglementări referitoare la sistemul de supraveghere a producţiei, importului şi
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circulaţiei unor produse supuse accizelor, precum şi la regimul de autorizare a
agenţilor economici care produc, importă şi comercializează astfel de produse.

Domnul deputat Nini Săpunaru, Grupul Parlamentar PNL, la art. 39
întreabă de ce s-au  introdus câteva elemente care să sisteze cesionarea. De ce nu se
procedează ca în Ungaria, produsul să se dea cu banii jos?

Taxa de autorizare se plăteşte într-o singură tranşă, înainte de eliberarea
autorizaţiei.

Domnul deputat Nini Săpunaru a întrebat care e procedura de plată a
accizei.

Doamna Tomi Victoria îi răspunde că procedura de plată a accizei este la
livrare, la import.

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.53/2002 pentru modificarea termenului de depunere a declaraţiilor de venit pe anul
2001. (PL237/2002)

Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul
pe venit, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilii care realizează
venituri din activităţi independente, venituri din salarii şi asimilate acestora, precum
şi venituri din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia imobilelor cu destinaţia de
locuinţă, au obligaţia să depună, până la data de 30 aprilie 2002, declaraţia de venit
global pentru veniturile realizate în anul 2001.

Pe baza declaraţiei de venit global, unitatea fiscală de domiciliu va emite
decizia de impunere, prin care va stabili impozitul anual pentru anul 2001, precum şi
diferenţele de impozit � de plată sau de restituit � în funcţie de plăţile anticipate
efectuate de contribuabil în cursul anului.

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

3. Proiectul de Lege privind stabilirea dobânzii de referinţă de către Banca
Naţională a României. (PL235/2002)

Se impune corelarea prevederilor cu privire la taxa scontului, dobânda de
referinţă şi dobânda de refinanţare, cu ansamblul reglementărilor în vigoare şi
adoptarea unui act normativ care să prevadă că Banca Naţională a României, în
calitate de bancă centrală a statului român, stabileşte lunar nivelul dobânzii de
referinţă.

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

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.39/2002 privind modificarea şi completarea articolului 3 din Ordonanţa
Guvernului nr.11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea
Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de
44,5 milioane dolari SUA, semnat la Bucureşti, la 13 octombrie 1999. (PL232/2002)

În vederea realizării programului de restructurare a sectorului minier şi de
atenuare a impactului social produs ca urmare a restructurării, s-a semnat la
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Bucureşti, la 13.10.1999, Acordul de împrumut între România şi Banca Internaţională
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea �Proiectului de închidere a
minelor şi de atenuare a impactului social� în valoare de 44,5 milioane dolari SUA,
ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 11/2000, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 168/2000.

Având în vedere stadiul critic al implementării proiectului, situaţia socială
în degradare a comunităţilor miniere, obligativitatea derulării fondurilor împrumutate
de la Banca Mondială şi controlul utilizării acestora în conformitate cu obiectivele şi
scopurile proiectului, precum şi sarcinile asimilate de entităţile beneficiare în numele
Guvernul României prin Aide-Memoire-ul din 16-20 octombrie 2001 urmează a fi
luate unele măsuri ce îmbracă un caracter de excepţionalitate şi care motivează
promovarea prezentei ordonanţe de urgenţă.

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

5. Propunere legislativă privind anularea restanţelor la plata contribuţiei
pentru asigurările sociale de sănătate. (PL700/2001)

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

Potrivit prevederilor art. 1 din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr.
145/1997, cu modificările şi completările ulterioare, asigurările sociale de sănătate
reprezintă principalul sistem de ocrotire a sănătăţii populaţiei, sunt obligatorii şi,
funcţionează descentralizat, pe baza principiului solidarităţii şi subsidiarităţii în
colectarea şi utilizarea fondurilor.

În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 145/1997, în cazul
neachitării la termen, potrivit legii, a contribuţiilor datorate Fondului de asigurări
sociale de sănătate, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, prin casele de asigurări
de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi Casa Asigurărilor
de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei naţionale şi Autorităţii
Judecătoreşti şi Casa de Asigurări de Sănătate a Transporturilor procedează la
aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor cuvenite asigurărilor
sociale de sănătate şi a majorărilor de întârziere, potrivit procedurii instituite prin
Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată
prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare.

Având în vedere lipsa de lichidităţi înregistrată de agenţii economici şi
faptul că aceştia au şi alte debite, prin ordinul Preşedintelui CNAS nr. 332/2001
pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura şi competenţele de
acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor la Fondul de asigurări sociale de sănătate şi
Ordinul Preşedintelui CNAS nr. 459/2001 privind criteriile pe baza cărora se acordă
înlesnirile la plata obligaţiilor la Fondul asigurărilor sociale de sănătate, s-a creat
cadrul legal pentru aprobarea eşalonării la plată a obligaţiilor la Fondul de asigurări
sociale de sănătate.

Aceste acte normative la care am făcut referire, nu obligă casele de
asigurări de sănătate să acorde facilităţi fiscale pentru toţi debitorii.

Astfel, a fost creat cadrul legal atât pentru recuperarea sumelor la Fondul
de asigurări sociale de sănătate, cât şi în ce priveşte acordarea înlesnirilor la plată
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pentru agenţii economici, fără a acorda scutiri la plată, scutire care ar greva Fondul de
asigurări sociale de sănătate cu sumele respective.

Având în vedere restanţele de cca. 16.000 miliarde lei înregistrate la Fondul
de asigurări sociale de sănătate, condiţiile de austeritate în care a fost elaborat bugetul
de stat pentru anul 2002, situaţia actuală din spitale, precum şi datoriile înregistrate de
acestea în anul 2001, care urmează a fi achitate din Fondul de asigurări sociale de
sănătate, potrivit HG nr. 1330/2001 pentru aprobarea Contractului cadru privind
condiţiile acordării asistenţei medicale spitaliceşti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor
de urgenţă prespitaliceşti, şi altor tipuri de transport medical, precum şi a serviciilor
de recuperare � reabilitare a sănătăţii, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de
sănătate, nu se consideră oportună adoptarea unui act normativ de anulare a
restanţelor la plata contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate.

II. AVIZE

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Finanţării repatrierii personalului
navigant, debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea
drepturilor restante şi pentru menţinerea în siguranţă a navelor din patrimoniul
Companiei de navigaţie maritimă �ROMLINE� � S.A. Constanţa. (PL227/2002)

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

7. Propunere legislativă pentru modificarea art.27 din Legea nr.76/2002
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
P.L.72/2002;

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

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 cadrul 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.

Deoarece diminuarea bugetului asigurărilor pentru şomaj nu poate fi
compensată de celelalte venituri ale acestui buget, prevăzute la art. 26, art. 28, art. 29
şi art. 30 din Legea nr. 76/2002, este necesară indicarea altor surse de acoperire a
golului de venituri determinat de o eventuală aplicare a acestei iniţiative legislative.

8. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii privind
vânzarea spaţiilor comerciale, proprietate privată a statului, aflate în administrarea
consiliilor judeţene, sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul
regiilor autonome de interes local. (PL69/2002)

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

Din examinarea legislaţiei române în vigoare, rezultă că legea la care fac
referire iniţiatorii nu există.
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Precizăm că la Parlament se află, în procedură de mediere, proiectul de
Lege privind vânzarea spaţiilor comerciale, proprietate privată a statului, aflate în
administrarea consiliilor judeţene, sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate  în
patrimoniul regiilor autonome de interes local.

În consecinţă, conform normelor de tehnică legislativă nu poate fi admisă o
propunere legislativă care vizează modificarea sau completarea unei legi inexistente.

PREŞEDINTE,

Prof.dr. Florin Georgescu

Întocmit,
Popescu Luminiţa
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