
Parlamentul  României

PROCES � VERBAL

al  şedinţei comisiei din zilele de 04 şi 05 iunie 2002

La lucrările comisiei din zilele de 04 şi 05 iunie 2002 sunt prezenţi 25
deputaţi, fiind absenţi motivat 1, iar nemotivat 0.

La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi:
- domnul Onoiu Constantin - Ministerul Lucrărilor Publice,

Transporturilor şi Locuinţei;
- domnul Tincoca M. - Ministerul Lucrărilor Publice,

Transporturilor şi Locuinţei;
- domnul Popescu E. - Ministerul Lucrărilor Publice,

Transporturilor şi Locuinţei;
- domnul Nacu Vanghele - Ministerul Lucrărilor Publice,

Transporturilor şi Locuinţei;
- domnul Popescu Andrei - Ministerul Integrării Europene;
- doamna Ioniţă Ştefania - Ministerul Finanţelor Publice;
- doamna Roşu Gica - Ministerul Finanţelor Publice;
- doamna Stoinea Ileana - Ministerul Finanţelor Publice;
- domnul Butnaru Eugen - Ministerul Finanţelor Publice;
- doamna Dumitriu Rodica - Ministerul Industriei şi Resurselor.

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Florin Georgescu, preşedintele
comisiei.

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

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

Bucureşti,      13.06.2002
Nr. 22/330



2

I. FOND

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 52/2002 privind amânarea plăţii în vamă a taxei
pe valoarea adăugată aferente importurilor de bunuri efectuate de
Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători
C.F.R.Călători - S.A., precum şi amânarea exigibilităţii taxei pe
valoarea adăugată aferente livrărilor de bunuri şi/sau prestări de
servicii efectuate de persoane juridice române pentru realizarea
Programului de modernizare şi reparaţie generală a 100 vagoane
de călători de către firma Alstom - De Dietrich Feroviare din
Franţa, finanţat din credit de la Banca Europeană pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca Paribas - Franţa, contractat
cu garanţia statului.(PL267/2002)
2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre România
şi Republica Singapore pentru evitarea dublei impuneri şi
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe
capital şi a Protocolului la Acord, semnate la Singapore, la 21
februarie 2002.(PL259/2002)
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor
bugetare.(PL248/2002)
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
36/2002 privind impozitele şi taxele locale.(PL247/2002)

II. AVIZE

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 47/2002 de modificare şi completare a Legii
minelor nr. 61/1998 şi a Legii petrolului nr.
134/1995.(PL254/2002)
6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 51/2002 privind măsuri de susţinerea şi
urgentarea acţiunilor de reducere a riscului seismic al clădirilor
de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic şi care
prezintă pericol public.(PL266/2002)
7. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului Anual de
Finanţare 2001 dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţii
Europene cu privire la Programul Special de Aderare pentru
Agricultură şi Dezvoltare Rurală, semnat la Bruxelles la 30
ianuarie 2002.(PL268/2002)
8. Propunerea legislativă privind sistemul naţional de
pensii.(PL14/2002)
9. Propunerea legislativă pentru abrogarea O.U. nr. 85 din
14.06.2001 şi O.U. nr. 166 din 17.02.2001 şi menţinerea
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prevederilor art. 48, 70 şi 80 din Legea nr. 164/2001, aşa cum au
fost adoptate de Parlamentul României.(PL20/2002)

Ordinea de zi suplimentară
a şedinţei comisiei din ziua de 5.06.2002

I. FOND

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 50/2002 pentru ratificarea addendumurilor la
memorandumurile de finanţare referitoare la Programul
operaţional de ţară PHARE 1997, Programul naţional PHARE
1998, Programul PHARE privind Facilitatea pentru infrastructuri
de mari dimensiuni pe anul 1998, Facilitatea de recuperare (Pre-
Ins Facility) pentru anul 1998, Programul pentru restructurarea
întreprinderilor şi reconversie profesională (RICOP), Programul
naţional PHARE 1999 - partea a II-a.(PL275/2002)

II. AVIZE

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea
Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic �SIDEX� S.A.
Galaţi.(PL557/2001)
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 127/2001 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului nr. 119/2001 privind unele
măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul
Siderurgic �SIDEX� S.A. Galaţi.(PL606/2001)

Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu:

I. FOND

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului
nr. 52/2002 privind amânarea plăţii în vamă a taxei pe valoarea adăugată aferente
importurilor de bunuri efectuate de Societatea Naţională de Transport Feroviar de
Călători C.F.R.Călători - S.A., precum şi amânarea exigibilităţii taxei pe valoarea
adăugată aferente livrărilor de bunuri şi/sau prestări de servicii efectuate de persoane
juridice române pentru realizarea Programului de modernizare şi reparaţie generală a
100 vagoane de călători de către firma Alstom - De Dietrich Feroviare din Franţa,
finanţat din credit de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca
Paribas - Franţa, contractat cu garanţia statului.(PL267/2002)

La dezbaterile acestui act normativ au participat, ca invitaţi, domnul Onoiu
Constantin, Tincoca M, Nacu Vanghele din partea Ministerului Lucrărilor Publice,
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Transporturilor şi Locuinţei şi domnul Popescu Andrei din partea Ministerului
Integrării Europene.

În programul de reabilitare a infrastructurii de transport feroviar şi
îmbunătăţire a calităţii serviciilor de transport,  Ministerul Lucrărilor Publice,
Transporturilor şi Locuinţei a inclus şi proiectul pentru �Modernizarea şi reparaţia
generală a 100 vagoane de călători�.

Valoarea acestui proiect reprezintă echivalentul a 57,1 mil. USD.
Având în vedere faptul că transportul feroviar de călători beneficiază de

transferuri bugetare pentru activităţile de exploatare şi că modernizarea parcului de
vagoane sau investiţiile în vagoane noi se fac din surse alocate de la bugetul de stat
drept cheltuieli de capital, că suportarea acestui efort de către Societatea Naţională de
Transport Călători �CFR Călători� S.A. ar exercita presiuni tot asupra bugetului de
stat, riscul ca aceste vagoane să nu poată fi puse în circulaţie, ar afecta activitatea de
transport feroviar public de călători, cauzând mari deficienţe de transport. Astfel, se
considera că sunt întrunite condiţiile cazului excepţional prevăzut la art. 114 alin. (4)
din Constituţia României.

Se consideră oportună acordarea amânarea exigibilităţii T.V.A. pe o
perioadă de până la nouă luni de la data importului de bunuri pentru fiecare vagon în
parte, precum şi pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii, până la livrarea
fiecărui vagon, dar nu mai mult de 9 luni, efectuate de persoanele juridice române
nominalizate în anexa de la prezenta ordonanţă de urgenţă a Guvernului.

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

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre România şi
Republica Singapore pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale
cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a Protocolului la Acord, semnate la
Singapore, la 21 februarie 2002.(PL259/2002)

În vederea dezvoltării cooperării economice, intensificarea şi lărgirea
schimburilor comerciale, tehnico � ştiinţifice şi culturale între România şi Republica
Singapore s-a convenit de către autorităţile celor două state încheierea Acordului
pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele
pe venit şi pe capital a Protocolului la Acord.

Se reglementează impunerea veniturilor din activităţi dependente, a
veniturilor obţinute dintr-o activitate desfăşurată în mod independent, a veniturilor
obţinute sub formă de burse de studenţii unui Stat Contractant care studiază în celălalt
Stat Contractant, a veniturilor profesorilor şi cercetătorilor obţinute din activităţi de
predare sau cercetare pe teritoriul celuilalt Stat Contractant, a veniturilor realizate din
activităţi artistice şi modul de impunere a capitalului şi a veniturilor realizate din
activităţi artistice sau sportive.

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

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului
nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare.(PL248/2002)

La dezbaterea acestui act normativ au participat, ca invitaţi, doamnele Roşu
Gica şi Ioniţă Ştefania din partea Ministerului Finanţelor Publice.
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Dânsele subliniază faptul că aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă a
Guvernului care va conduce la realizarea în bune condiţii a veniturilor bugetare
prevăzute în bugetul consolidat pe anul 2002, respectiv încadrarea în deficitul
bugetar, prin accelerarea încasărilor, atât a obligaţiilor din anul curent, cât şi a celor
restante la 31.12.2001, precum şi la fluidizarea activităţii economico � financiare a
agenţilor economici care deşi sunt viabili din punct de vedere economic, întâmpină
greutăţi  în achitarea obligaţiilor bugetare restante, a impus necesitatea adoptării
prezentei reglementări la acest act normativ.

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

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002
privind impozitele şi taxele locale.(PL247/2002)

Amânat.

II. AVIZE

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului
nr. 47/2002 de modificare şi completare a Legii minelor nr. 61/1998 şi a Legii
petrolului nr. 134/1995.(PL254/2002)

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

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului
nr. 51/2002 privind măsuri de susţinerea şi urgentarea acţiunilor de reducere a
riscului seismic al clădirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic
şi care prezintă pericol public.(PL266/2002)

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

7. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului Anual de Finanţare 2001
dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţii Europene cu privire la Programul
Special de Aderare pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, semnat la Bruxelles la 30
ianuarie 2002.(PL268/2002)

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

8. Propunerea legislativă privind sistemul naţional de pensii.(PL14/2002)
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât

elaborarea unui aviz de respingere din următoarele considerente:
Iniţiativa legislativă nu ţine seama de principiile, în materie, prevăzute de

Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări
sociale, intrată în vigoare la 01.04.2001, armonizată cu legislaţia comunitară.

Proiectul nu conţine prevederi clare, referitoare la constituirea veniturilor
asigurărilor sociale de stat, din care urmează a fi acoperite cheltuielile cu pensiile şi
alte drepturi de asigurări sociale. Prevederile reglementării conduc la majorarea
cheltuielilor cu pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale, fără a se indica sursa
acoperii golului de venituri sau a sporului de cheltuieli, conform cerinţelor Legii
finanţelor publice nr. 72/1996.
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Proiectul de Lege conţine reglementări proprii sistemului de pensii pentru
personalul din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, recent
reglementat prin Legea nr. 164/2001, creând astfel paralelisme de legiferare.

Iniţiatorul nu reglementează rolul şi atribuţiile Casei Naţionale de Pensii şi
Solidarităţii Sociale, deşi o investeşte cu dreptul unic de a colecta şi gestiona
fondurile publice de pensii.

Redactarea majorităţii textelor în formă narativă, confuziile de ordin
terminologic (�vechimea în muncă� cu �stagiul de cotizare�; �sistem de salarizare� cu
�clasă de salarizare�; �pensie anticipată� cu �pensie parţial anticipată� etc.), lipsa din
reglementare a celorlalte drepturi de asigurări sociale, numerotarea absolut
inadecvată a textelor etc. constituie numai câteva din gravele abateri de la regulile de
tehnică legislativă impuse de Legea nr. 24/2000.

9. Propunerea legislativă pentru abrogarea O.U. nr. 85 din 14.06.2001 şi
O.U. nr. 166 din 17.02.2001 şi menţinerea prevederilor art. 48, 70 şi 80 din Legea nr.
164/2001, aşa cum au fost adoptate de Parlamentul României.(PL20/2002)

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

Conform prevederilor art.79 din Legea nr.164/2001 privind pensiile
militare de stat, pensiile militare stabilite în baza legislaţiei anterioare datei intrării în
vigoare a acestei legi, se recalculează pe baza unei metodologii aprobate prin
Hotărâre de Guvern.

Prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2001 pentru
suspendarea aplicării prevederilor art.79 din Legea nr.164/2001 privind pensiile
militare de stat s-a urmărit recunoaşterea stării de fapt existente, şi anume,
imposibilitatea recorelării pensiilor aflate în plată înainte de adoptarea Legii
nr.164/2001, datorită inexistenţei unor prevederi bugetare în acest sens pentru anul
2001.

În ceea ce priveşte Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.166/2001 pentru
modificarea Legii pensiilor militare de stat nr.164/2001, precizăm că procesul de
recorelare în sistemul public de pensii se va efectua într-o perioadă de 3 ani, pentru a
se stabili proporţiile fireşti, între diferitele categorii de pensionari.

Precizăm că, în anii 2000-2001, potrivit legislaţiei în vigoare, anterior
adoptării Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat (art.11 din Decretul
214/1977 privind pensiile militare de stat şi art.11 din Legea nr.80/1995 privind
statutul cadrelor militare), cât şi în prezent � conform prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.166/2001 � pensiile militare au fost indexate permanent
potrivit soldei de grad a cadrelor în activitate.

În prezent, pensiile militare se indexează în cursul execuţiei bugetare, în
funcţie de posibilităţile financiare, cu respectarea angajamentelor semnate de ţara
noastră cu organismele financiare internaţionale.

Art.2 din propunerea legislativă încalcă principiul neretroactivităţii legii
civile, consacrat de Constituţia României la art.15 alin.(2): �legea dispune numai
pentru viitor�.

Totodată, propunerea legislativă încalcă flagrant normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative prevăzute de Legea nr.24/2000.
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Potrivit prevederilor art.60 alin.(3) din Legea nr.24/2000: �Abrogarea unei dispoziţii
sau a unui act normativ are totdeauna caracter definitiv. Nu este admis ca prin
abrogarea unui act de abrogare anterior, să se repună în vigoare actul normativ
iniţial�. Prin urmare ar fi trebuit elaborat un nou act normativ care să statueze acelaşi
lucru ca şi articolele 48, 79 şi 80 din Legea nr.164/2001 şi nu elaborată o
reglementare de abrogare a abrogării.

Ordinea de zi suplimentară
a şedinţei comisiei din ziua de 5.06.2002

I. FOND

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului
nr. 50/2002 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finanţare
referitoare la Programul operaţional de ţară PHARE 1997, Programul naţional
PHARE 1998, Programul PHARE privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari
dimensiuni pe anul 1998, Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul
1998, Programul pentru restructurarea întreprinderilor şi reconversie profesională
(RICOP), Programul naţional PHARE 1999 - partea a II-a.(PL275/2002)

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

II. AVIZE

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului
nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale
Combinatul Siderurgic �SIDEX� S.A. Galaţi.(PL557/2001)

În urma dezbaterilor, comisia, cu 21 voturi pentru şi 3 împotrivă, a hotărât
elaborarea unui aviz în forma prezentată de iniţiator.

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului
nr. 127/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului
nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale
Combinatul Siderurgic �SIDEX� S.A. Galaţi.(PL606/2001)

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

PREŞEDINTE,

Prof.dr. Florin Georgescu

Întocmit,



8

Popescu Luminiţa
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