
Parlamentul  României

PROCES � VERBAL

al  şedinţelor comisiei din zilele de 21 şi 22 mai 2002

La lucrările comisiei din zilele de 21 şi 22 mai 2002 au fost prezenţi 23
deputaţi, fiind absenţi motivat 2, iar nemotivat 0 în ziua de 21 mai 2002, iar în ziua de
22 mai au fost prezenţi 24 deputaţi, fiind absenţi motivat 1, iar nemotivat 0.

La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi:

- domnul Manu Corneliu - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat;
- domnul Preda Ion - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat;
- domnul Zelenco Iacob - Autoritatea pentru Privatizare şi

Administrarea Participaţiunilor Statului;
- doamna Nichita Liliana - Ministerul Industriei şi Resurselor;
- domnul Ţiplică Gh. - Ministerul Dezvoltării şi Prognozei;
- doamna Dădău Adriana - Asociaţia de Standardizare din România.

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 aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 42/2002 privind încetarea aplicabilităţii unor
facilităţi.(PL244/2002)
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
36/2002 privind impozitele şi taxele locale.(PL247/2002)
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II. AVIZE

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 45/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele
de stat a cantităţii de 1.100 tone hârtie de ziar pentru Societatea
Comercială LETEA - S.A. Bacău.(PL245/2002)
4. Proiectul Legii audiovizualului.(PL240/2002)
5. Propunerea legislativă pentru declararea ca oraş a comunei
Pecica, judeţul Arad.(PL68/2002)
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
44/1998 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1998
privind activitatea de standardizare naţională în
România.(PL246/2002)

În deschiderea lucrărilor, domnul deputat Florin Georgescu, preşedintele
comisiei a propus amânarea analizării proiectului Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale (PL247/2002), înscris la
punctul 2 de pe ordinea de zi, întrucât Comisia pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic nu a transmis avizul asupra acestui act
normativ.

Domnia sa, sugerează ca proiectul mai sus menţionat să fie dezbătut în
următoarea şedinţă a comisiei astfel încât la întocmirea raportului să fie avut în
vedere şi avizul Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic.

Urmare celor precizate de domnul preşedinte Florin Georgescu, comisia a
hotărât amânarea proiectului de lege înscris la punctul 2 de pe ordinea de zi.

La punctul 1 al ordinii de zi s-a luat în discuţie �Proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului nr. 42/2002 privind încetarea
aplicabilităţii unor facilităţi(PL244/2002)�

Domnul preşedinte Florin Georgescu, acordă cuvântul domnului Ţiplică
Gheorghe � reprezentantul Ministerului Dezvoltării şi Prognozei � pentru a-şi
exprima punctul de vedere.

Domnul Ţiplică Gheorghe arată că facilităţile în derulare, acordate conform
Legii nr. 35/1991 privind regimul investiţiilor străine, pentru atragerea de investitori
în industrie, au fost propuse spre abrogare prin Ordonanţa de urgenţă a  Guvernului
nr. 31/1997 privind regimul investiţiilor străine în România, însă Ordonanţa de
urgenţă a  Guvernului nr. 31/1997 a fost respinsă prin Legea nr. 523/2001 şi astfel
abrogarea respectivă nu a mai avut efect.

Faţă de cele prezentate mai sus, precizează Domnia sa, a fost întocmit acest
proiect de lege, în vederea aprobării Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului privind
încetarea aplicabilităţii unor facilităţi.

Supus la vot, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât elaborarea unui
raport în forma adoptată de Senat.



3

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului
nr. 45/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantităţii de 1.100
tone hârtie de ziar pentru Societatea Comercială LETEA - S.A. Bacău (PL245/2002),
înscris la punctul 3 de pe ordinea de zi, a fost discutat în prezenţa domnului Zelenco
Iacob � secretar de stat � Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiunilor Statului, a domnului Preda Ion � director � Administraţia Naţională
a Rezervelor de Stat şi a domnului Manu Corneliu � şef serviciu � Administraţia
Naţională a Rezervelor de Stat.

Domnul Ion Preda face cunoscut membrilor comisiei că în urma
accidentului tehnic din data de 28.03.2002, produs în staţia electrică de la atelierul de
defibrare a lemnului, care a avut drept consecinţă scoaterea din funcţiune a staţiei
electrice şi a tuturor utilajelor din respectivul atelier, întreaga linie de fabricat hârtie
de ziar a fost scoasă din funcţiune în totalitate pentru o perioadă de minimum 3
săptămâni. Având în vedere faptul că în momentul producerii accidentului stocul de
hârtie de ziar din depozitul societăţii era foarte mic, a fost necesară scoaterea unei
cantităţi de 1100 tone hârtie de ziar din rezervele de stat, pentru a nu se periclita
apariţia ziarelor româneşti.

Eliberarea cantităţii necesare de hârtie din rezervele de stat se face cu titlu
de împrumut pe termen de 180 de zile, precizează Domnia sa.

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

În continuare s-a trecut la dezbaterea �Proiectul Legii audiovizualului
(PL240/2002)�, aflat la punctul 4 de pe ordinea de zi.

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

După dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi s-a trecut la dezbaterea
punctului 5 �Propunerea legislativă pentru declararea ca oraş a comunei Pecica,
judeţul Arad(PL68/2002)�

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 indicatori cantitativi şi calitativi
minimali prevăzuţi în anexa nr. II, pentru localităţile urbane, şi în anexa nr. IV,
pentru localităţile rurale�. Prin urmare, propunerea legislativă privind trecerea unor
localităţi de la o categorie la alta trebuie însoţită de procesul verbal cu rezultatul
referendumului local, organizat potrivit Legii nr.3/2000, cerinţă neîndeplinită în acest
caz.

- de asemenea, din documentaţia prezentată nu rezultă că localitatea Pecica
îndeplineşte principalii indicatori cantitativi şi calitativi minimali, de definire a
localităţilor urbane, prevăzuţi la punctul 1.0 din anexa nr. II la Legea nr.351/2001.
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În legătură cu �Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 44/1998 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1998
privind activitatea de standardizare naţională în România(PL246/2002)�, aflat la
punctul 6 de pe ordinea de zi, s-au purtat discuţii în prezenţa doamnei Nichita Liliana
� consilier � Ministerul Industriei şi Resurselor şi a doamnei Dădău Adriana �
consilier juridic � Asociaţia de Standardizare din România.

Supus la vot, comisia, cu 19 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă, a hotărât
elaborarea unui aviz în forma adoptată de Senat.

PREŞEDINTE,

Prof.dr. Florin Georgescu

Întocmit,
Măţan Ofelia
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