
Parlamentul  României

PROCES � VERBAL

al  şedinţei comisiei din zilele de 18 şi 19 iunie 2002

La lucrările comisiei din zilele de 18 şi 19 iunie 2002 sunt prezenţi 22
deputaţi, fiind absenţi motivat 3, iar nemotivat 0.

La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi:

- doamna Jugănaru Georgeta - Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale;
- doamna Sebe Cecilia - Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale;
- domnul Vasile Florin - Ministerul Apărării Naţionale;
- domnul Cristea Viorel - Ministerul Administraţiei Publice;
- domnul Popescu Andrei - Ministerul Integrării Europene;
- domnul Matei Alexandru - Banca Naţională a României;
- domnul Ionescu - Banca Naţională a României;
- domnul Antonescu - Banca Naţională a României;
- domnul Oană Gheorghe - Ministerul Finanţelor Publice;
- doamna Florea Maria - Ministerul Finanţelor Publice;
- doamna Ileana Tureanu - 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

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

Bucureşti,           8.07.2002
Nr. 22/377
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1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de
finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia
Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată
prin Instrumentul pentru Politici Structurale de PreAderare
pentru măsura "Reabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate
şi modernizarea reţelei de canalizare în oraşul Timişoara,
România", semnat la Bruxelles la 4 decembrie 2001 şi la
Bucureşti la 22 februarie 2002.(PL289/2002)
2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de
finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia
Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată
prin Instrumentul pentru Politici Structurale de PreAderare
pentru măsura "Reabilitarea reţelei de alimentare cu apă potabilă,
colectarea şi tratarea apei uzate în oraşul Târgu Mureş,
România", semnat la Bruxelles la 20 noiembrie 2001 şi la
Bucureşti la 22 februarie 2002.(PL290/2002)
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.138/2001 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.83/1998 privind procedura falimentului băncilor.(PL233/2002)
4. Propunerea legislativă privind economisirea şi creditarea în
sistem colectiv pentru domeniul locativ.PL691/2002

II. AVIZE

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 65/2002 pentru modificarea art. 3 din Legea nr.
49/1999 privind pensiile I.O.V.R.(PL292/2002)
6. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului
nr. 8/2001 pentru modificarea Legii nr. 34/1994 privind
impozitul pe venitul agricol.(PL288/2002)
7. Proiectul de Lege privind înfiinţarea comunei Comăneşti,
judeţul Suceava.(PL255/2002)
8. Propunerea legislativă privind unele măsuri referitoare la
mişcarea antifascistă din România.(PL253/2002)

Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu:

I. FOND

1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanţare
convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară
nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de PreAderare
pentru măsura "Reabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate şi modernizarea
reţelei de canalizare în oraşul Timişoara, România", semnat la Bruxelles la 4
decembrie 2001 şi la Bucureşti la 22 februarie 2002.(PL289/2002)
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La dezbaterea acestui act normativ a participat, ca invitat, domnul Popescu
Andrei � secretar de stat în Ministerul Integrării Europene.

În perioada 2000 � 2006, prin intermediul acestui program de pre-aderare,
România beneficiază anual de cca. 240 mil. euro, asigurându-se, pentru întreg
intervalul de timp, un echilibru între măsurile din domeniul infrastructurii de mediu şi
transport.

La data de 20 octombrie 2000, la Bucureşti, a fost semnat Memorandumul
de înţelegere privind utilizarea Fondului Naţional pentru ISPA, între Guvernul
României şi Comunitatea Europeană, care a fost adoptat prin HG nr. 1328/2000.

Principalele obiective propuse pentru finanţare prin Programul ISPA sunt:
eliminarea poluării din apa râului Mureş, asigurarea de apă potabilă pentru 185.000
locuitori din oraş şi suburbii, racordarea a 13.000 de localităţi în reţeaua de canalizare
şi reducerea riscurilor privind sănătatea populaţiei.

Din costul total al proiectului de 27.909.400 euro, finanţarea prin
Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare ISPA reprezintă 20.932.050
euro, iar cofinanţarea, care va fi asigurată printr-un împrumut de la Banca Europeană
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, este de 6.977.350 euro.

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

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanţare
convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară
nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de PreAderare
pentru măsura "Reabilitarea reţelei de alimentare cu apă potabilă, colectarea şi
tratarea apei uzate în oraşul Târgu Mureş, România", semnat la Bruxelles la 20
noiembrie 2001 şi la Bucureşti la 22 februarie 2002.(PL290/2002)

La dezbaterea acestui act normativ a participat, ca invitat, domnul Popescu
Andrei � secretar de stat în Ministerul Integrării Europene.

Programul ISPA, înfiinţat prin Reglementarea Consiliului nr. 1267 din
1999 contribuie la realizarea obiectivelor preconizate în Parteneriatul pentru Aderare,
încheiat între Uniunea Europeană şi fiecare stat candidat în parte şi, totodată, conduce
la îndeplinirea programelor naţionale de modernizare a infrastructurilor de mediu şi
transporturi.

În perioada 2000 � 2006, prin intermediul acestui program de pre-aderare,
România beneficiază anual de cca. 240 mil. euro, asigurându-se, pentru întreg
intervalul de timp, un echilibru între măsurile din domeniul infrastructurii de mediu şi
transport.

La data de 20 octombrie 2000, la Bucureşti, a fost semnat Memorandumul
de înţelegere privind utilizarea Fondului Naţional pentru ISPA, între Guvernul
României şi Comunitatea Europeană, care a fost adoptat prin HG nr. 1328/2000.

Principalele obiective propuse pentru finanţare prin Programul ISPA sunt:
reducerea încărcărilor de poluanţi din râul Bega şi implicit din râul Tisa şi din Dunăre
şi reducerea riscurilor privind sănătatea populaţiei.

Din costul total al proiectului de 48.080.000 euro, finanţarea prin
Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare ISPA reprezintă 34.136.800
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euro, iar cofinanţarea, care va fi asigurată printr-un împrumut de la Banca Europeană
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, este de 13.943.200 euro.

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

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.138/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr.83/1998 privind procedura
falimentului băncilor.(PL233/2002)

La dezbaterea acestui act normativ au participat, ca invitaţi, doamna Florea
Maria � şef serviciu în Ministerul Finanţelor Publice, domnul Matei Alexandru �
consilier, domnul Ionescu � director şi domnul Antonescu � director la Banca
Naţională a României.

În România procedura declarării falimentului bancar este reglementată de
Legea nr. 83/1998 privind falimentul băncilor, modificată şi completată prin
Ordonanţa de urgenţă a  Guvernului nr. 186/1999.

Necesitatea amendării legislaţiei privind falimentul băncilor este
determinată, în principal, de următoarele:

- armonizarea prevederilor existente cu legislaţia Uniunii Europene; s-au
preluat, în marea lor majoritate, prevederile Directivei 2001/24/EC a
Parlamentului European şi a Consiliului din 4 aprilie 2001, privind
reorganizarea şi falimentul instituţiilor de credit şi integral prevederile
Directivei 98/26/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 19
mai 1998 privind finalitatea decontării în sistemele de plăţi şi de
decontare a valorilor mobiliare;

- elaborarea unui nou cadru legal privind falimentul bancar,
condiţionalitate cuprinsă în proiectul de acord cu FMI;

- reglementarea cadrului legal privind falimentul organizaţiilor
cooperatiste de credit în conformitate cu art. 242 din Ordonanţa de
urgenţă a  Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de
credit;

- sporirea Băncii Naţionale a României ca autoritate de supraveghere a
sistemului bancar din România.

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

4. Propunerea legislativă privind economisirea şi creditarea în sistem
colectiv pentru domeniul locativ.PL691/2002

La dezbaterea acestui act normativ au participat, ca invitaţi, domnul Oană
Gheorghe � secretar de stat în Ministerul Finanţelor Publice, doamna Ileana Tureanu
� secretar de stat în Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei,
domnul Ionescu � director şi domnul Antonescu � director la Banca Naţională a
României.

Economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ are ca
scop tocmai finanţarea construcţiei de locuinţe; cumpărarea de locuinţe noi;
modernizarea, renovarea, extinderea locuinţelor existente.

În faza de economisire, persoana fizică economiseşte o anumită sumă de
bani. Prin acumularea soldului economisit, clientul băncii obţine dreptul de a primi
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un credit cu o rată a dobânzi fixă avantajoasă pe un termen lung de timp. Atât rata
dobânzi la economii, cât şi rata dobânzi la credit sunt mai mici decât ratele dobânzilor
pe piaţă. Pentru sumele economisite clientul beneficiază de prime din partea statului
în condiţii prestabilite. De asemenea, acesta va beneficia şi de unele facilităţi fiscale.
Creditul pe termen lung care îl primeşte întâi constructorul ajunge până la 40 � 50%
din valoarea contractului stabilit şi se acordă pe o perioadă de până la 15 ani.
Garantarea creditului se face, de regulă, prin ipoteci imobiliare.

Economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ are o
îndelungată tradiţie în Europa, ea aplicându-se cu succes în mai  multe ţări cum ar fi:
Germania, Austri8a, Portugalia, Franţa, Ungaria, Slovacia, Cehia, Croaţia etc. şi
impune necesitatea unor reglementări exprese privind instituţiile specializate în acest
domeniu, tipurile de activităţi permise a fi desfăşurate de acestea, obligativitatea
folosirii mijloace conform scopului stabilit, protecţia colectivă a clienţilor săi.

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

II. AVIZE

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului
nr. 65/2002 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile
I.O.V.R.(PL292/2002)

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui aviz cu un amendament.

6. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2001
pentru modificarea Legii nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul
agricol.(PL288/2002)

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 Comăneşti, judeţul
Suceava.(PL255/2002)

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

8. Propunerea legislativă privind unele măsuri referitoare la mişcarea
antifascistă din România.(PL253/2002)

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

PREŞEDINTE,

Prof.dr. Florin Georgescu
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Întocmit,
Popescu Luminiţa
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