Parlamentul României

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

Bucureşti,
Nr. 22/518

15.10.2002

PROCES – VERBAL
al şedinţei comisiei din zilele de 08 şi 09 octombrie 2002

La lucrările comisiei din zilele de 08 şi 09 octombrie 2002 sunt prezenţi 24
deputaţi, fiind absenţi motivat 1, iar nemotivat 0.
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi:
- domnul Grama Petrică
- doamna Simion Liliana
- doamna Ioniţă Magdalena
- doamna Micu Liliana
- doamna Petreanu Cornelia
- doamna Tudose Gabriela
- doamna Nistor Valeria

- Ministerul Finanţelor Publice;
- Ministerul Finanţelor Publice;
- Ministerul Finanţelor Publice;
- Ministerul Finanţelor Publice;
- Ministerul Finanţelor Publice;
- Ministerul Finanţelor Publice;
- Ministerul Finanţelor Publice.

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Florin Georgescu, preşedintele
comisiei.
Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarele ordine de zi:
I. FOND
1. Proiect de Hotărâre privind contul de execuţie a Bugetului
Camerei Deputaţilor pe anul 2000.PL209BP/2001
2. Proiect de Hotărâre privind contul de execuţie a Bugetului
Camerei Deputaţilor pe anul 2001.PL269BP/2002
3. Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea jocurilor
de noroc.PL295/1998

4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/1999 privind
instituirea preţului naţional de referinţă pentru energia termică
furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi pentru
acordarea de ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale
populaţiei.PL562/2001
5. Propunerea legislativă privind acordarea unor drepturi
persoanelor care dovedesc eroism în acţiuni de salvare a unor
vieţi omeneşti ori de recuperare a unor bunuri aparţinând
patrimoniului public sau privat.PL663/2001
6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
83/1998 privind impunerea unor venituri realizate în România de
persoane fizice nerezidente.PL232/1998
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe
salarii şi/sau pe venituri realizate de consultanţii străini pentru
activităţile desfăşurate în România în cadrul unor acorduri de
împrumut.PL48/1998
II AVIZE
8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea
bovinelor în România.PL470/2002
9. Propunerea legislativă privind înfiinţarea comunei Titeşti,
judeţul Vâlcea.PL316/2002
10. Propunerea legislativă privind reînfiinţarea comunei
Sânnicolau Român, judeţul Bihor.PL293/2002
11. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 415/2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 297/2000 pentru completarea Legii nr. 133/1999
privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi
dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.PL151/2002
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu:
I. FOND
1. Proiect de Hotărâre privind contul de execuţie a Bugetului Camerei
Deputaţilor pe anul 2000.PL209BP/2001
Bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2000 a fost aprobat prin Legea nr.
76/2002 privind bugetul de stat pe anul 2000 şi modificat prin Ordonanţele de urgenţă
a Guvernului nr. 145/2000, nr. 155/2000, nr. 202/2000 şi nr. 260/2000, volumul total
al creditelor definitive fiind de 531.036.272 mii lei.
Din alocaţiile totale aprobate, suma de 10.463.643 mii lei a fost destinată
organizării la Bucureşti a Celei de-a noua Sesiuni a Adunării parlamentare a
2

Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, iar suma de 4.049.407 mii lei
a fost repartizată Institutului Român pentru Drepturile Omului, al cărui buget este
cuprins în bugetul Camerei Deputaţilor, conform legii.
Plăţile totale efectuate în anul 2000 au fost de 511.597.746 mii lei,
respectiv 96,3% faţă de prevederi, din care 10.463.643 mii lei pentru Sesiunea
O:S.C.E. şi 3.852.749 mii lei pentru Institutul Român pentru Drepturile Omului.
Din totalul plăţilor la finele anului 2000, suma de 448.623.951 mii lei
reprezintă cheltuieli curente, iar suma de 62.973.795 mii lei, cheltuieli de capital.
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui raport în forma prezentată de iniţiator.
2. Proiect de Hotărâre privind contul de execuţie a Bugetului Camerei
Deputaţilor pe anul 2001.PL269BP/2002
Bugetul Camerei Deputaţilor, în sumă de 994.463.791 mii lei, a fost
aprobat prin Legea nr. 216/2001 privind bugetul de stat pe anul 2001. Ulterior,
bugetul a fost modificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2001 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2001, precum şi potrivit prevederilor art. 41 alin.
(1) din Legea finanţelor publice nr. 72/1996 privind anularea unor credite bugetare,
volumul total al creditelor definite fiind de 881.079.946 mii lei.
Din alocaţiile totale aprobate, suma de 6.270.400 mii lei a fost repartizată
Institutului Român pentru Drepturile Omului, al cărui buget este cuprins în bugetul
Camerei Deputaţilor, conform legii.
Plăţile totale efectuate în anul 2001 au fost de 789.678.029 mii lei, din care
5.741.811 mii lei pentru Institutul Român pentru Drepturile Omului.
Din totalul plăţilor la finele anului 2001, suma de 638.124.046 mii lei
reprezintă cheltuieli curente, iar suma de 151.553.983 mii lei, cheltuieli de capital.
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui raport în forma prezentată de iniţiator.
3. Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea jocurilor de
noroc.PL295/1998
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui raport de respingere deoarece, în prezent, activitatea jocurilor de
noroc este reglementată prin:
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.69/1998 privind regimul de
autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc, aprobată prin Legea
nr.166/1999, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr.36/2000 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/1998;
- Hotărârea Guvernului nr.671/2000 privind actualizarea nivelului taxelor
pentru eliberarea documentelor de autorizare a activităţilor de jocuri de noroc;
- Hotărârea Guvernului nr.251/1999 privind condiţiile de autorizare,
organizare şi exploatare a jocurilor de noroc emisă în aplicarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.69/1998.
La lucrările comisiei au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile
art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului
Finanţelor Publice, doamna Simion Liliana şi domnul Grama Petrică, care au susţinut
forma rezultată din prezentul raport.
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4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea preţului naţional de referinţă
pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi pentru
acordarea
de
ajutoare
băneşti
pentru
categoriile
defavorizate
ale
populaţiei.PL562/2001
Propunerea legislativă a fost retrasă de iniţiatori.
5. Propunerea legislativă privind acordarea unor drepturi persoanelor care
dovedesc eroism în acţiuni de salvare a unor vieţi omeneşti ori de recuperare a unor
bunuri aparţinând patrimoniului public sau privat.PL663/2001
La data de 22 ianuarie 2002, cu adresa nr.214/MRP, Guvernul transmite
punctul său de vedere faţă de această iniţiativă legislativă, susţinând adoptarea ei
numai sub rezerva însuşirii de către iniţiator, domnul deputat Codrin Ştefănescu,
Grup Parlamentar PSD, a amendamentelor enunţate de Guvern.
Întrucât până în prezent nu ni s-a transmis nici un punct de vedere de către
iniţiator, Comisia, în şedinţa din data de 9 octombrie 2002, propune respingerea
propunerii legislative.
6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/1998
privind impunerea unor venituri realizate în România de persoane fizice
nerezidente.PL232/1998
Amânat.
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii şi/sau pe venituri
realizate de consultanţii străini pentru activităţile desfăşurate în România în cadrul
unor acorduri de împrumut.PL48/1998
Amânat.
II AVIZE
8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România.PL470/2002
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui aviz în forma prezentată.
9. Propunerea legislativă privind înfiinţarea comunei Titeşti, judeţul
Vâlcea.PL316/2002
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui aviz în forma prezentată cu condiţia să se ţină seama de următoarele
recomandări:
“Lege pentru înfiinţarea comunei Titeşti, judeţul Vâlcea, prin
reorganizarea comunei Perişani.”
“Art. 1 – (1) Se înfiinţează comuna Titeşti, judeţul Vâlcea, având în
componenţă satele Titeşti, Bratoveşti şi Cucoiu, prin reorganizarea comunei
Perişani, din acelaşi jude...
(2) – Reşedinţa comunei Titeşti se stabileşte în satul Titeşti.
Art. 2 – (1) Comuna Perişani, în urma reorganizării prevăzute la art. 1, va
avea în componenţă satele Perişani, Băiaşu, Mlăceni, Pripoare, Poiana, Podeni,
Surdoiu şi Spinu.
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(2) Reşedinţa comunei Perişani este în continuare în satul
Perişani.”
La art. 3 alin. (2) se propune înlocuirea sintagmei “sume defalcate din
impozitul pe salarii” cu “sume defalcate din impozitul pe venit”, conform legislaţiei.
10. Propunerea legislativă privind reînfiinţarea comunei Sânnicolau
Român, judeţul Bihor.PL293/2002
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui aviz în forma prezentată sub rezerva însuşirii următoarele
consideraţii:
Propunem completarea documentaţiei prezentate cu fişa comunei Cefa, în
forma în care rămâne după desprinderea celor trei sate, vizată de prefect şi de
preşedintele Consiliului judeţean.
Propunem reformularea titlului şi a articolelor 1 şi 2 după cum urmează:
“Lege pentru înfiinţarea comunei Sânnicolau Român, judeţul Bihor, prin
reorganizarea comunei Cefa.”
“Art. 1 – (1) – Se înfiinţează Sânnicolau Român, judeţul Bihor, având în
componenţă satele Sânnicolau Român, Roit şi Berechiu, prin reorganizarea comunei
Cefa, din acelaşi judeţ.
(2) – Reşedinţa comunei Sânnicolau Român se stabileşte în satul
Sânnicolau Român.
Art. 2 – (1) Comuna Cefa, în urma reorganizării prevăzute la art. 1, va
avea în componenţă satele Cefa, Ateaş, Bicaci, Geziu şi Inand.
(2) Reşedinţa comunei Cefa rămâne în satul Cefa.”
Pentru îmbunătăţirea redactării propunem reformularea art. 4 astfel:
“Art. 4 – (1) Consiliul Judeţean Bihor şi delegaţii împuterniciţi conform
prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcţia generală a finanţelor publice a
judeţului Bihor şi Consiliul local al comunei Cefa vor repartiza veniturile şi
cheltuielile actualului buget al comunei Cefa, între comunele prevăzute la art. 1.
(2) de la data intrării în vigoare a prezentei legi, veniturile şi
cheltuielile care revin de drept comunei Sânnicolau Român vor fi administrate şl
gestionate de către autorităţile locale ale acestei noi comune, iar eliberarea
bugetului local se va realiza pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, în
limita prevederilor aprobate prin buget.
(3) Bugetul comunei Sânnicolau Român pe anul 2002 se va
elabora de către delegaţii prevăzuţi la alin. (1), cu avizul Direcţiei generale a
finanţelor publice a judeţului Bihor.
(4) Operaţiunile de predare – primire se vor face pe bază de
protocoale încheiate între actualul primar al comunei Cefa şi delegatul desemnat
prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar al comunei Sânnicolau Român.”
11. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.
415/2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 297/2000 pentru
completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru
înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.PL151/2002
În urma dezbaterilor, comisia, cu 23 de voturi pentru şi o abţinere, a
domnului deputat Winkler Iuliu, Grupul Parlamentar UDMR, a hotărât elaborarea
unui aviz de respingere din următoarele considerente:
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Propunerea de completare a art. 141 cu un nou alineat (6) nu se justifică.
Propunerile de modificare şi completare a Legii nr. 415/2001, şi în special cele
referitoare la alin. (6) al art. 141, nu numai că nu îşi găsesc aplicabilitatea practică în
sistemul electronic de achiziţii publice, dar intră în contradicţie cu principiile care
stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică, principii enunţate în art. 2 din
Ordonanţa Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice.
La redactarea acestei iniţiative legislative nu s-a avut în vedere dispoziţia
art. 58 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă privind
elaborarea actelor normative, potrivit căreia dispoziţiile de modificare şi de
completare se încorporează, de la data intrării lor în vigoare, în actul de bază,
identificându-se cu acesta, iar intervenţiile ulterioare de modificare sau de completare
a acestora trebuie raportate tot la actul de bază.

PREŞEDINTE,
Prof. dr. Florin Georgescu

Întocmit,
Popescu Luminiţa
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