
Parlamentul  României

           

 

PROCES – VERBAL

al  şedinţei comisiei din zilele de 24, 25 şi 26 septembrie 2002

La lucrările comisiei din zilele de 24, 25 şi 26 septembrie 2002 sunt
prezenţi 23 deputaţi, fiind absenţi motivat 2, iar nemotivat 0.

La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi:

24.09.2002

- doamna Ofelia Frolu - Ministerul Finanţelor Publice;
- doamna Gica Roşu - Ministerul Finanţelor Publice;
- doamna Ianda Elena - Ministerul Finanţelor Publice;
- domnul Corneliu Dumitrescu - Ministerul Afacerilor Externe;
- domnul Răzvan Cotouelea - Ministerul Integrării Europene.

25.09.2002

- doamna Şuţă Adriana - Ministerul Finanţelor Publice;
- doamna Diaconescu Lucica - Ministerul Finanţelor Publice;
- doamna Andrei Elena - Autoritatea pentru Valorificarea

Activelor Bancare.

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

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

Bucureşti,        04.10.2002 
Nr. 22/489
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Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarele ordine de zi:

ORDINEA DE ZI
a şedinţei comisiei din ziua de  Marţi 24.09.2002 

I. Dezbaterea proiectelor de lege în vederea 
întocmirii rapoartelor

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 92/2002 privind acordarea unor înlesniri la plată
pentru Societatea Comercială "LUKoil Black Sea România"
S.R.L. Bucureşti şi Societatea Comercială "Petrotel LUKoil"
S.A. Ploieşti.PL348/2002
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 88/2002 privind cumpărarea unui imobil pentru
sediul Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea
Europeană.PL375/2002
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 67/2002 pentru prorogarea termenului de intrare
în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000
privind regimul metalelor preţioase în România.PL418/2002
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 90/2002 privind ratificarea Acordului de
împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 3 aprilie
2002, pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare
rurală.PL421/2002
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
44/2002 privind valorificarea unor active corporale aferente
capitalului imobilizat, aparţinând societăţilor comerciale la care
statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar
majoritar şi care se află în proces de privatizare.PL424/2002
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
45/2002 pentru ratificarea Addendumului, semnat la Bucureşti la
31 ianuarie 2002, la Memorandumul de finanţare dintre Guvernul
României şi Comisia Europeană referitor la Facilitatea de
Pregătire a Proiectelor PHARE 2000/2001-RO 9915, semnat la
Bucureşti la 30 decembrie 1999.PL425/2002
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
46/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre
Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul
orizontal PHARE 2001 de asistenţă în domeniul securităţii
nucleare - RO 0110, semnat la Bucureşti la 19 decembrie
2001.PL433/2002
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8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
47/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre
Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul
orizontal PHARE 2001 de cooperare transfrontalieră dintre
România şi Bulgaria - RO 0103, semnat la Bucureşti la 4
decembrie 2001.PL434/2002
9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
48/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre
Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Facilitatea
suplimentară pentru investiţii 2001 (partea a doua) - RO 0101,
semnat la Bucureşti la 4 decembrie 2001.PL435/2002
10. Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului 3 al
articolului 49 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele
locale.PL242/2002
11.  Propunerea legislativă pentru completarea alin. 1 al art. 11
din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea
adăugată.PL299/2002
12. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe
venit.PL199/2002
13. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe
venit.PL202/2002
14. Propunerea legislativă privind despăgubirea deponenţilor la
Casa de Economii şi Consemnaţiuni care au depus diverse sume
de bani până la data de 01.11.1990 în vederea   achiziţionării de
autoturisme Dacia. PL51/2002)

II. Audierea unui candidat pentru numirea în funcţia 
de membru al Comisiei Naţionale  a Valorilor Mobiliare 

X                           X
X

ORDINEA DE ZI
a şedinţei comisiei din ziua de  25.09.2002 

I. FOND

1. Proiectul de Lege pentru prevenirea şi sancţionarea spălării
banilor.PL282/2002 – şedinţă comună cu Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi 
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II. AVIZE

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 71/2002 privind încheierea de către Regia
Naţională a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare pe
termen lung, privind masa lemnoasă.PL368/2002
3. Proiectul de Lege cu privire la reglementarea raporturilor de
drept internaţional privat în domeniul insolvenţei.PL354/2002
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
65/2002 privind Statutul personalului de cercetare -
dezvoltare.PL407/2002
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de
interes judeţean şi local.PL411/2002
6. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului
nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării
activităţii de cercetare - dezvoltare.PL724/2001/2002
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 106/2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu
gratuit producătorilor agricoli din judeţele Dolj şi Mehedinţi,
urmare a fenomenelor meteorologice din perioada octombrie
2001 - iulie 2002.PL442/2002
8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
49/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre
Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul
PHARE 2001 de cooperare transfrontalieră dintre România şi
Ungaria - RO 0102, semnat la Bucureşti la 4 decembrie
2001.PL436/2002
9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
72/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de
privatizare a Societăţii Comerciale "Şantierul Naval" - S.A.
Constanţa.PL412/2002
10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 89/2002 privind reglementarea unor datorii ale
societăţilor comerciale aflate în proces de privatizare,
reprezentând penalităţi şi majorări de întârziere aferente
serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale şi
energiei termice.PL420/2002
11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr. 66/2002 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.PL408/2002
12. Propunerea legislativă privind vânzarea unor terenuri,
domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ
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teritoriale, afectate de construcţii cu destinaţia de locuinţe, din
intravilanul localităţilor rurale şi urbane.PL230/2002

X                           X
X

ORDINEA DE ZI
a şedinţei comisiei din ziua de  26.09.2002 

I. FOND

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
51/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre
Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul
naţional PHARE 2001 (RO 0104 - RO 0109), semnat la
Bucureşti la 4 decembrie 2001.PL458/2002
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 100/2002 pentru ratificarea Addendumului,
semnat la Bucureşti la 24 iulie 2002, la Acordul dintre Guvernul
României şi Guvernul Republicii Moldova referitor la împrumut
pe termen lung, în valoare de 20 miliarde lei, semnat la bucureşti
la 1 septembrie 1993, modificat prin Addendumul semnat la
Bucureşti la 17 ianuarie 2000.PL462/2002

II. AVIZE

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 108/2002 privind achiziţionarea dintr-o singură
sursă a produselor şi serviciilor necesare asigurării uniformelor,
însemnelor distinctive, insignelor şi documentelor de legitimare
ale poliţiştilor.PL463/2002
4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 110/2002 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 111/1999 privind reglementarea
transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri,
achiziţionate din împrumutul acordat de Banca Europeană pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare către societăţile comerciale înfiinţate
prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a
Drumurilor din România".PL465/2002
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 111/2002 privind unele măsuri pentru
dezafectarea macaralelor turn abandonate pe şantierele de
construcţii.PL466/23002
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6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 94/2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a
unui imobil, proprietate privată a statului, în proprietatea
Comitetului Olimpic Român.PL353/2002

În ziua de 24.09.2002 Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu:

I. Dezbaterea proiectelor de lege în vederea 
întocmirii rapoartelor

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului
nr. 92/2002 privind acordarea unor înlesniri la plată pentru Societatea Comercială
"LUKoil Black Sea România" S.R.L. Bucureşti şi Societatea Comercială "Petrotel
LUKoil" S.A. Ploieşti.PL348/2002

În cadrul procesului de privatizare, la data de 03.02.1998 Compania
Petrolieră LUKOIL a cumpărat de la fostul FPS pachetul majoritar de acţiuni al SC
PETROTEL SA, reprezentând 51% din valoarea capitalului social.

În perioada analizării oportunităţii investiţiei şi a depunerii ofertei de
cumpărare era în vigoare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/1997 privind
regimul investiţiilor străine în România, abrogată parţial, prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investiţiilor directe şi Legea bugetului de
stat nr. 36/1999.

Anularea actelor normative menţionate a generat influenţe negative în
economia societăţilor din cadrul “Grupului LUKOIL ROMANIA”.

Consecinţele anulării facilităţilor avute în vedere în perioada ofertei de
cumpărare s-au concretizat în intrarea în incapacitate de plată a societăţilor din
“Grupul LUKOIL ROMANIA”, astfel încât înlesnirea la plata obligaţiilor restante la
bugetul de stat, reprezentând eşalonare la plata accizelor şi a majorărilor de întârziere
nu mai poate fi respectată.

Până la această data, “Grupul LOKOIL ROMANIA” mai are de achitat
accize, majorări de întârziere şi majorări calculate în conformitate cu prevederile art.
83 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, cu
modificările şi completările ulterioare.

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

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 88/2002 privind cumpărarea unui imobil pentru sediul Misiunii Permanente a
României pe lângă Uniunea Europeană.PL375/2002

Misiunea permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană de la
Bruxelles îşi desfăşoară în prezent activitatea într-o clădire proprietatea statului
român, formată din demisol, parter şi 2 etaje şi având o suprafaţă construită de 350
mp. Acest sediu s-a dovedit a fi insuficient pentru personalul aflat în prezent la post
(15 diplomaţi), iar perspectiva sporirii resurselor umane impuse de necesitatea
urmăririi complexelor procese comunitare aflate în desfăşurare, dotarea Misiunii
Române la Uniunea Europeană cu un nou sediu devine indispensabilă.
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Ca urmare Ministerul Afacerilor Externe a înaintat la Secretariatul General
al Guvernului, la 8 ianuarie 2002, o Notă referitoare la necesitatea achiziţionării unei
clădiri pentru sediul Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.

Este necesară execuţia unor lucrări de compartimentări şi igienizări.
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. 67/2002 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase în
România.PL418/2002

Prin Legea nr. 261/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 313 din 13 mai 2002, a fost aprobată cu modificări şi completări Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase în România.

Având în vedere faptul că aduce modificări şi completări inclusiv în
domeniul stabilirii şi sancţionării contravenţiilor, potrivit art. 4 alin. (1) din
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, Legea nr.
261/2002 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

Având în vedere complexitatea activităţii şi responsabilitatea ce revine
autorităţilor şi instituţiilor implicate, care vizează: preluarea dotărilor tehnice şi a
personalului, asigurarea finanţării, identificarea şi amenajarea unor spaţii
corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii şi adoptarea reglementărilor de
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 261/2002, precum şi  iminenţa intrării în
vigoare a acesteia, la data de 13.06.2002, se impune prorogarea intrării în vigoare a
actului normativ până la data de 1 ianuarie 2003.

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. 90/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 3 aprilie
2002, pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare rurală.PL421/2002

Ordonanţa de urgenţă prevede ratificarea Acordului de împrumut în valoare
de 40 milioane dolari SUA, semnat la Bucureşti, la 3 aprilie 2002 între România,
reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare (B.I.R.D.) pentru finanţarea Proiectului pentru dezvoltare
rurală.

Ratificarea acestuia prezintă un caracter de urgenţă, întrucât în
conformitate cu Condiţiile Generale al B.I.R.D., care fac parte integrantă din Acordul
de împrumut, data limită de intrare în efectivitate este de 120 zile după semnarea
Acordului de împrumut, respectiv 30 iunie 2002.

Pregătirea proiectului a început în anul 1999 prin activităţi realizate de
B.I.R.B. şi Departamentul pentru Dezvoltare Internaţională (DFID), finanţate prin
fonduri nerambursabile oferite de Japonia şi Marea Britanie.

Suma împrumutului este de 40 mil. Dolari SUA, durata împrumutului este
de 17 ani, din care 4 ani perioada de graţie.
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În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui raport în forma adoptată de Senat.

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2002
privind valorificarea unor active corporale aferente capitalului imobilizat, aparţinând
societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale
este acţionar majoritar şi care se află în proces de privatizare.PL424/2002

În scopul valorificării unor active imobilizate corporale, aparţinând
societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale
este acţionar majoritar şi care se află în proces de privatizare, asupra cărora
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare îşi poate exercita dreptul de
urmărire, în calitate de creditor, s-a procedat la emiterea acestei ordonanţe, întemeiate
de prevederile art. 1 pct. II poz. 8 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanţe.

Ordonanţa vizează, prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 409/2001, activele ce aparţin societăţilor
comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar
majoritar şi care se află în proces de privatizare, active care se pot valorifica, în
cadrul procedurii de executare silită, organizată de Autoritatea pentru Valorificarea
Activelor Bancare, prin vânzarea prin negociere directă către societăţile comerciale
mixte înfiinţate în condiţiile art. 50 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri
pentru accelerarea privatizării au către persoane fizice ori juridice cu capital majoritar
privat asociate la astfel de societăţi comerciale.

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

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/2002
pentru ratificarea Addendumului, semnat la Bucureşti la 31 ianuarie 2002, la
Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană
referitor la Facilitatea de Pregătire a Proiectelor PHARE 2000/2001-RO 9915, semnat
la Bucureşti la 30 decembrie 1999.PL425/2002

Obiectivul Memorandumului de finanţare îl constituie asistenţa pentru
implementarea eficientă a proiectelor de investiţii finanţate din fondurile Phare
2000/2001. Asistenţa constă în pregătirea documentelor tehnice necesare acestor
proiecte: studii de fezabilitate, design-uri tehnice, planuri de achiziţii, documente
pentru licitaţii.

Valoarea asistenţei financiare nerambursabile acordate României în cadrul
acestui program este de 3,5 milioane euro.

Implementarea facilităţii se va realiza prin structurile programului Phare
naţional, conform procedurilor din manualul Phare-Sistemul de Implementare
Descentralizat (SID).

Responsabilitatea generală privind programarea, monitorizarea şi
implementarea programului revine Coordonatorului Naţional al Asistenţei,
Ministerului Integrării Europene, iar managementul financiar va fi asigurat de Fondul
Naţional din Ministerul Finanţelor Publice.

Responsabilitatea la nivel de sub-program revine autorităţilor de
implementare.
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Valoarea contractelor de asistenţă tehnică ce se vor încheia din fondurile
facilităţii nu trebuie să depăşească 2 mil. euro.

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

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2002
pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi
Comisia Europeană referitor la Programul orizontal PHARE 2001 de asistenţă în
domeniul securităţii nucleare - RO 0110, semnat la Bucureşti la 19 decembrie
2001.PL433/2002

Obiectivul Memorandumului de finanţare referitor la Programul orizontal
Phare 2001 de asistenţă în domeniul securităţii nucleare constă în contribuţia la
îmbunătăţirea securităţii nucleare în ţările candidate beneficiare.

Obiectivul specific al acestui program este de a asigura faptul că rezultatele
proiectelor vor conduce la obţinerea unui grad ridicat de securitate nucleară.

Valoarea asistenţei  financiare nerambursabile acordate României în cadrul
acestui program este de 1,4 milioane euro.

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

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2002
pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi
Comisia Europeană referitor la Programul orizontal PHARE 2001 de cooperare
transfrontalieră dintre România şi Bulgaria - RO 0103, semnat la Bucureşti la 4
decembrie 2001.PL434/2002

Obiectivele Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi
Comisia Europeană privind Programul Phare 2001 de cooperare transfrontalieră
dintre România şi Bulgaria – ROMÂNIA 0103 constau în promovarea bunei
vecinătăţi în regiunile de frontieră din ambele ţări, pentru a ajuta aceste  regiuni să
depăşească problemele specifice dezvoltării care pot apărea datorită locului pe care îl
ocupă în cadrul economiei naţionale, pentru crearea şi dezvoltarea viitoare a reţelelor
de cooperare pe fiecare parte a frontierei şi stabilirea de legături între acestea şi
reţelele vaste de comunitare, precum şi pentru promovarea coeziunii economice şi
sociale în cadrul regiunilor de cooperare transfrontalieră. Valoarea asistenţei
financiare nerambursabile este de 8 milioane euro.

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

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2002
pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi
Comisia Europeană referitor la Facilitatea suplimentară pentru investiţii 2001 (partea
a doua) - RO 0101, semnat la Bucureşti la 4 decembrie 2001.PL435/2002

În România, autorităţile au făcut eforturi considerabile pentru a elabora o
listă de proiecte eligibile, care să acopere întreaga ţară. Au fost astfel selectate un
număr de 43 de proiecte de infrastructură regională, grupate pe regiuni, corespunzător
celor opt agenţii de dezvoltare regională (nord-est, sud-est, sud-Muntenia, nord-vest,
sud-vest Oltenia, centru, vest şi Bucureşti – Ilfov). Fondurile sunt alocate proiectelor
în momentul în care este disponibilă întreaga documentaţie.
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În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui raport în forma adoptată de Senat.

10. Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului 3 al articolului 49
din Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale.PL242/2002

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

Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale a fost modificată prin
Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, care – la art. 73
– prevede: ”consiliile locale sau judeţene, după caz, pot majora anual, cu până la
50%, impozitele şi taxele locale”, prevedere agreată de reprezentanţii autorităţilor
administraţiei publice locale consultaţi în prealabil emiterii ei.

Legea nr. 27/1994, potrivit art. 80 lit. h) din Ordonanţa Guvernului nr.
36/2002 privind impozitele şi taxele locale, urmează a-şi înceta aplicarea prin
abrogare de la data de 01.01.2003.

Ca urmare impozitele şi taxele locale pentru anul 2003 vor fi stabilite
potrivit noului act normativ, iar pentru anii următori consiliile locale pot uza de
prevederile art. 73 şi art. 74 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 cu
modificările şi completările ulterioare.

Faţă de această constatare, iniţiativa legislativă nu se justifică.
11.  Propunerea legislativă pentru completarea alin. 1 al art. 11 din Legea

nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată.PL299/2002
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât

elaborarea unui raport de respingere din următoarele considerente:
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea alin. (1)

al art. 11 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată.
Propunerea de acordare a scutirii cu drept de deducere a taxei pe valoarea

adăugată pentru operaţiunile desfăşurate în ţară, conduce la anularea impozitării
anumitor bunuri livrate şi servicii prestate, fapt ce ar distorsiona desfăşurarea unei
concurenţe normale.

Scutirea de T.V.A. propusă nu se justifică şi pentru faptul că aceste aparate
vor fi achiziţionate direct de societăţile de transport rutier, care sunt înregistrate ca
plătitoare de T.V.A., şi deduc T.V.A. aferentă acestor bunuri în cursul lunii în care au
fost achiziţionate. Datorită acestui mecanism specific de deducere pentru T.V.A. nu
sunt afectate costurile de transport.

În ipoteza adoptării acestei iniţiative legislative de scutire de T.V.A., se
încalcă Directiva a VI-a a Consiliului Comunităţii Economice Europene, care cere ca
legislaţia naţională privind taxa pe valoarea adăugată  să se armonizeze cu aceasta
până la data aderării României la Uniunea Europeană.

12. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit.PL199/2002

Amânat.
13. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei

Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit.PL202/2002
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât

elaborarea unui raport de respingere din următoarele considerente:
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Se consideră că noul text ar introduce o dublă discriminare: în primul rând
faţă de persoanele care realizează venituri dintr-un singur loc de muncă şi în al doilea
rând faţă de persoanele care au vârsta de peste 29 de ani.

În ceea ce priveşte, completarea art. 24 cu un nou alineat – 41 – se
consideră că această propunere de scutire de la plata contribuţiei individuale de la
bugetul asigurărilor pentru şomaj face obiectul Ordonanţei Guvernului nr. 7/2001,
întrucât obligaţia angajatorilor de a reţine şi vira această contribuţie este reglementată
prin Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă.

Prin modificarea preconizată la art. 24 alin. 7, se extinde actuala
reglementare şi asupra altor venituri de natură salarială sau asimilate salariilor, şi
anume: prime de orice fel, premiul anual acordat personalului din instituţiile publice,
stimulente din fondul de participare la profit acordate salariaţilor şi managerilor,
sumele acordate pentru neefectuarea concediului de odihnă. Reglementarea actuală,
prevăzută la art. 24 alin. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001, stabileşte
impozitarea separată, distinctă şi nu globală cu alte drepturi salariale a primelor de
vacanţă, în limita salariului de bază în luna anterioară plecării în concediu. În acest
fel, impozitul pe venitul realizat, suportat de salariat, este mai mic.

Având în vedere că impozitul pe veniturile din salarii şi pe cele asimilate
salariilor reprezintă o sursă de venituri pentru bugetul de stat, iar estimarea veniturilor
bugetare pentru anul 2002 a fost realizată pe baza proiecţiei indicatorilor
macroeconomici, considerăm că majoritatea deficitului bugetar nu se justifică nici
pentru anul 2002 şi nici în următorii câţiva ani.

14. Propunerea legislativă privind despăgubirea deponenţilor la Casa de
Economii şi Consemnaţiuni care au depus diverse sume de bani până la data de
01.11.1990 în vederea   achiziţionării de autoturisme Dacia. PL51/2002

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

- prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare despăgubirea
deponenţilor la Casa de Economii şi Consemnaţiuni care au depus diverse sume de
bani până la data de 1 noiembrie 1990, în vederea achiziţionării de autoturisme
DACIA. Menţionăm că aceştia nu sunt singurii deponenţi care nu au înregistrat
venituri la nivelul scontat în anii care au trecut după 1989 şi, prin urmare, acordarea
de despăgubiri numai unora dintre persoanele păgubite ar reprezenta o încălcare a
principiului egalităţii în drepturi a cetăţenilor, consacrat în art.16 alin.(1) din
Constituţia României.

- subliniem faptul că cererile de despăgubiri formulate de persoanele care
au depus sume la Casa de Economii şi Consemnaţiuni pentru achiziţionarea de
autoturisme Dacia au fost respinse de instanţele judecătoreşti, iar în anul 2001, Curtea
Europeană pentru Drepturile Omului a respins, de asemenea, acţiunea formulată de
Asociaţia pentru protecţia cumpărătorilor de autoturisme.

- adoptarea acestei iniţiative legislative ar crea un conflict între legislator şi
puterea judecătorească, prin aceea că hotărârile judecătoreşti cu autoritate de lucru
judecat (putere de lege) ar fi anulate, ceea ce contravine Constituţiei.
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- deşi această iniţiativă legislativă are un caracter reparatoriu, soluţia
propusă nu se justifică, întrucât acordarea de despăgubiri presupune repararea unor
pierderi patrimoniale efectiv suferite şi a câştigului nerealizat. Cazul deponenţilor la
Casa de Economii şi Consemnaţiuni, la care se referă propunerea, nu se înscrie în
această categorie, destinaţia acestor despăgubiri fiind repararea unui câştig nerealizat
generat de nivelul inferior al ratei dobânzii bonificate de Casa de Economii şi
Consemnaţiuni în comparaţie cu rata inflaţiei, şi nu de o pierdere patrimonială efectiv
suferită.

- prevederea referitoare la instituirea obligativităţii, constituirii de către
Banca Naţională a României a unui fond de despăgubiri din impozitul pe profitul
datorat reprezintă o ingerinţă în atribuţiile băncii centrale, stabilite prin Legea
nr.101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările ulterioare,
contravenind, astfel, legislaţiei şi practicii comunitare.

- considerarea proiectului de Lege privind unele măsuri pentru diminuarea
consecinţelor încetării răscumpărării de unităţi de fond de către Fondul Naţional de
Investiţii drept precedent nu este corectă, deoarece deponenţii la care se referă
prezenta propunere legislativă nu au întâmpinat nici un impediment în a-şi retrage
sumele depuse la Casa de Economii şi Consemnaţiuni.

- potrivit art.6 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, soluţiile pe care le cuprinde un act normativ
trebuie să fie temeinic fundamentate, luându-se în considerare interesul social,
politica legislativă a statului român şi cerinţele corelării cu ansamblul reglementărilor
interne. Faţă de aceste prevederi, propunerea legislativă nu este corelată cu celelalte
reglementări în materie, dintre care menţionăm: Legea nr.66/1996 privind
reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară
pe acţiuni, republicată; Legea nr.88/1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în
sistemul bancar şi Legea nr.420/2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.118/2000 pentru autorizarea Băncii Naţionale a României de a acorda
o linie de credit Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar.

II. Audierea unui candidat pentru numirea în funcţia 
de membru al Comisiei Naţionale  a Valorilor Mobiliare 

Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia economică şi Comisia
pentru politică economică, reformă şi privatizare ale Senatului şi Camerei
Deputaţilor, reunite, au audiat pe domnul Miclăuş Paul Gabriel pentru numirea în
funcţia de membrul al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.

În urma audierii, în unanimitate de voturi, comisiile, reunite, propun
Plenului Parlamentului nominalizarea domnului Miclăuş Paul Gabriel  ca membru al
Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.
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În ziua de 25.09.2002 Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 

I. FOND

1. Proiectul de Lege pentru prevenirea şi sancţionarea spălării
banilor.PL282/2002 – şedinţă comună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci împreună cu Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi, reunite, au finalizat dezbaterea acestui act normativ.

În urma dezbaterilor, comisiile, reunite, cu unanimitate de voturi, au hotărât
elaborarea unui raport cu amendamente.

II. AVIZE

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 71/2002 privind încheierea de către Regia Naţională a Pădurilor a contractelor de
vânzare-cumpărare pe termen lung, privind masa lemnoasă.PL368/2002

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

3. Proiectul de Lege cu privire la reglementarea raporturilor de drept
internaţional privat în domeniul insolvenţei.PL354/2002

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

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/2002
privind Statutul personalului de cercetare - dezvoltare.PL407/2002

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

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002
privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi
local.PL411/2002

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

6. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.
25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare -
dezvoltare.PL724/2001/2002

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

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 106/2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din
judeţele Dolj şi Mehedinţi, urmare a fenomenelor meteorologice din perioada
octombrie 2001 - iulie 2002.PL442/2002

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

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 49/2002
pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi
Comisia Europeană referitor la Programul  PHARE 2001 de cooperare
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transfrontalieră dintre România şi Ungaria - RO 0102, semnat la Bucureşti la 4
decembrie 2001.PL436/2002

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

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 72/2002
privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de privatizare a Societăţii
Comerciale "Şantierul Naval" - S.A. Constanţa.PL412/2002

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

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 89/2002 privind reglementarea unor datorii ale societăţilor comerciale aflate în
proces de privatizare, reprezentând penalităţi şi majorări de întârziere aferente
serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale şi energiei
termice.PL420/2002

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

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/2002
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.PL408/2002

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

12. Propunerea legislativă privind vânzarea unor terenuri, domeniul privat
al statului sau al unităţilor administrativ teritoriale, afectate de construcţii cu
destinaţia de locuinţe, din intravilanul localităţilor rurale şi urbane.PL230/2002

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

Potrivit art. 5 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică
şi regimul juridic al acesteia, dreptul de proprietate privată al statului sau al unităţilor
administrativ – teritoriale asupra bunurilor din domeniul privat este supus regimului
juridic de drept comun, dacă prin lege nu se prevede altfel. Deci, aceste bunuri sunt în
circuitul civil, iar înstrăinarea lor urmează dispoziţiile dreptului comun, fără a mai fi
nevoie de adoptarea unei legi speciale.

Prin urmare nu este necesară prevederea, într-un act normativ special, a
posibilităţii înstrăinării acestor terenuri.

Se încalcă dispoziţia art. 7 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, conform căreia “Proiectule
de lege, propunerile legislative şi celelalte proiecte de acte normative se redactează
în forma prescriptivă proprie normelor juridice”.

În ziua de 26.09.2002 Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu:

I. FOND

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/2002
pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi
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Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 2001 (RO 0104 - RO
0109), semnat la Bucureşti la 4 decembrie 2001.PL458/2002

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

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 100/2002 pentru ratificarea Addendumului, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2002,
la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova referitor la
împrumut pe termen lung, în valoare de 20 miliarde lei, semnat la bucureşti la 1
septembrie 1993, modificat prin Addendumul semnat la Bucureşti la 17 ianuarie
2000.PL462/2002

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

II. AVIZE

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 108/2002 privind achiziţionarea dintr-o singură sursă a produselor şi serviciilor
necesare asigurării uniformelor, însemnelor distinctive, insignelor şi documentelor de
legitimare ale poliţiştilor.PL463/2002

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

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 110/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 111/1999
privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri,
achiziţionate din împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare către societăţile comerciale înfiinţate prin reorganizarea Regiei Autonome
"Administraţia Naţională a Drumurilor din România".PL465/2002

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

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 111/2002 privind unele măsuri pentru dezafectarea macaralelor turn abandonate
pe şantierele de construcţii.PL466/23002

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

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 94/2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privată a
statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român.PL353/2002

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

PREŞEDINTE,

Prof.dr. Florin Georgescu
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