
Parlamentul  României

           

 

PROCES – VERBAL

al  şedinţelor comisiei din zilele de 25, 26 şi 27.02.2003

La lucrările comisiei din zilele de 25, 26 şi 27.02.2003 sunt prezenţi 23
deputaţi, fiind absenţi motivat 2, iar nemotivat 0.

La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi:

- domnul Popescu Andrei - Ministerul Integrării Europene;
- domnul Eugen Teodorovici - Ministerul Integrării Europene;
- domnul Mihai Ionescu - ANEIR;
- domnul Matei Alexandru - Banca Naţională a României;
- domnul Şerban Cucu - Ministerul Lucrărilor Publice,

Transporturilor şi Locuinţei;
- domnul Gheorghiu Mădălin - Ministerul Lucrărilor Publice,

Transporturilor şi Locuinţei;
- doamna Drăghici Alice - Ministerul Finanţelor Publice;
- domnul Matei Gheorghe - Ministerul Finanţelor Publice;
- domnul Coman Paul - Ministerul Finanţelor Publice;
- domnul Moucha Romulus - Ministerul Industriei şi Resurselor.

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

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

Bucureşti,       03.03.2003  
Nr. 22/151
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Comisia a adoptat cu majoritate de voturi următoarea ordine de zi:

I. FOND

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.34/2003 privind măsuri în domeniul disciplinei financiar-
valutare a agenţilor economici. PL.32/2003 
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 secţiunii Drobeta-Turnu-Severin-Lugoj a
drumului naţional DN 6 (faza 2 a proiectului Craiova-Lugoj),
România”, semnat la Bucureşti la 17 aprilie 2002 şi la Bruxelles
la 13 decembrie 2001. PL.84/2003
3. 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 „Asistenţă tehnică pentru reabilitarea liniei de cale ferată
de la graniţa ungară până la Simeria şi studiile adiacente,
România”, semnat la Bucureşti la 17 aprilie 2002 şi la Bruxelles
la 20 decembrie 2001. PL.85/2003
4. 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 Asistenţă tehnică pentru întărirea capacităţii Agenţiilor
de Implementare a măsurilor ISPA privind implementarea
măsurilor ISPA – Etapa I pentru remedierea deficienţelor în
România, semnat la Bucureşti la 2 august 2002 şi la Bruxelles la
17 iunie 2002. PL.86/2003
5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1,
convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat
la Bucureşti la 22 februarie 2002 şi la Bruxelles la 29 noiembrie
2001, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul
României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară
nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici
Structurale de Preaderare pentru măsura Asistenţă tehnică pentru
proiectul tehnic şi documentaţia de licitaţie pentru secţiunea
Drobeta-Turnu Severin-Lugoj a drumului naţional DN 6 şi
studiile aferente (faza 2 a proiectului Craiova-Lugoj), România,
semnat la Bucureşti la 1 iunie 2001 şi la Bruxelles la 7 martie
2001. PL.87/2003
6. Proiectul de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1,
între Guvernul României şi Comisia Europeană, convenit prin
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schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 14 august 2001 şi la
Bruxelles la 30 august 2001, la Memorandumul de finanţare
convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind
asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul
pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Lărgirea
la 4 benzi a drumului naţional DN 5 Bucureşti-Giurgiu,
România, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2000 şi la
Bruxelles la 23 octombrie 2000. PL.88/2003
7. Proiectul de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1,
între Guvernul României şi Comisia Europeană, convenit prin
schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 14 august 2001 şi la
Bruxelles la 30 august 2001, la Memorandumul de finanţare
convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind
asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul
pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura
Construcţia şi reabilitarea secţiunilor 4 şi 5 ale autostrăzii
Bucureşti-Cernavodă, România, semnat la Bucureşti la 22
decembrie 2000 şi la Bruxelles la 23 octombrie 2000.
PL.89/2003
8. 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 „Sistem integrat de management al deşeurilor în oraşul
Râmnicu Vâlcea, România”, semnat la Bucureşti la 2 august
2002 şi la Bruxelles la 11 aprilie 2002. PL.98/2003
9. Proiectul de Lege pentru ratificarea amendamentelor între
Guvernul României şi Comisia Europeană la Memorandumurile
de finanţare ISPA aprobate de Comisia Europeană în perioada
2000-2001, convenit prin schimb de scrisori, semnate la
Bucureşti la 2 august 2002 şi la Bruxelles la 14 mai 2002.
PL.99/2003
10. 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 „Tratarea apei potabile şi a apei uzate din oraşul Braşov
şi localităţile învecinate situate în judeţul Braşov, România”,
semnat la Bucureşti la 2 august 2002 şi la Bruxelles la 7 iunie
2002. PL.101/2003
11. 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 Modernizarea sistemului de apă potabilă şi cel al apelor
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uzate în oraşul Paşcani, România, semnat la Bucureşti la 17
aprilie 2002 şi la Bruxelles la 18 decembrie 2001. PL.102/2003
12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.188/2002 privind ratificarea Acordului de asistenţă
financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de
agenţie de implementare a Fondului Global de Mediu, pentru
finanţarea Proiectului de eficienţă energetică, semnat la Bucureşti
la 18 octombrie 2002. PL.78/2003
13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.187/2002 pentru ratificarea Contractului de
finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia
Autonomă Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi pentru
finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina,
semnat la Bucureşti la 8 martie 2002. PL.77/2003

II. AVIZE

14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.197/2002 pentru modificarea şi completarea art.25
din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală
nr.326/2001. PL.76/2003
15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.190/2002 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.170/2001 privind
atenuarea impactului social ca urmare a procesului de
reorganizare a sectorului producţiei de apărare. PL.79/2003
16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.207/2002 privind creşterile salariale ce se vor
acorda în anul 2003 personalului diplomatic salarizat potrivit
Ordonanţei Guvernului nr.65/1998 privind salarizarea unor
categorii de diplomaţi. PL.81/2003
17. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.206/2002 pentru ratificarea Memorandumului de
înţelegere între România şi Comunităţile Europene privind
asocierea României la Cel de-al Şaselea Program Cadru al
Comunităţii Europene pentru Cercetare, Dezvoltare Tehnologică
şi Activităţi Demonstrative cu scopul de a contribui la crearea
Spaţiului European de Cercetare şi Inovare (2002-2006) şi la Cel
de-al Şaselea Program Cadru al Comunităţii Europene pentru
Energia Atomică (Euratom) pentru activităţi de Cercetare şi
Instruire cu scopul de a contribui la crearea Spaţiului European
de Cercetare (2002-2006), semnat la Bruxelles, la 29 octombrie
2002. PL.97/2003
18. Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei Dochia,
judeţul Neamţ. PL.529/2002
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19.  Proiectul Legii muzeelor şi colecţiilor publice. PL.720/2002
20. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.19/2000
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări
sociale. PL.500/2002
21. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art.3
din Legea nr.61/1993 privind alocaţiile de stat pentru copii.
PL.505/2002
22. Propunere legislativă privind unele măsuri pentru finalizarea
şi darea în folosinţă a construcţiilor neterminate. PL.513/2002
23. Propunere legislativă privind reevaluarea drepturilor salariale
ale cadrelor didactice din învăţământul superior şi din institutele
de cercetare. PL.515/2002
24.  Propunere legislativă privind controlul provenienţei averilor
dobândite ilicit. PL.547/2002
25. Propunere legislativă privind înfiinţarea oraşului Roznov,
judeţul Neamţ. PL.571/2002
26. Propunere legislativă privind declararea ca oraş a comunei
Miercurea Nirajului, judeţul Mureş. PL.574/2002

Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu:

I. FOND

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.34/2003
privind măsuri în domeniul disciplinei financiar-valutare a agenţilor economici.
PL.32/2003 

Prezenta ordonanţă urmăreşte schimbarea mecanismului instituit prin
Ordonanţa Guvernului nr. 18/1994, întrucât acesta s-a dovedit a fi un mecanism rigid,
în special în ceea ce priveşte termenele stabilite pentru repatrierea valutei, şi
interpretabil, fiind aplicat în mod diferit de către agenţii economici, organele de
control şi instanţele judecătoreşti, astfel încât nu s-au atins efectele scontate.

Domnul vicepreşedinte, al comisiei, Călin Popescu Tăriceanu a adus în
discuţie problema acquis-ului comunitar şi a evidenţiat faptul că 70% din relaţiile
comerciale ale României sunt cu Uniunea Europeană.

Domnul vicepreşedinte, al comisiei, Adriean Videanu a dat exemplul
lucrărilor de construcţii montaj, în cazul cărora plata se face după recepţia lucrărilor.
Tendinţa de nerepatriere a valutei este în legătură cu fiscalitatea foarte mare.

Domnul preşedinte, al comisiei, Florin Georgescu precizează că
externalizarea valutei se face prin acordarea de avansuri de plată, plata unor servicii
care nu se fac, supraevaluarea unor servicii.

În urma dezbaterilor, comisia, cu 1 vot împotrivă şi 22 voturi pentru, a
hotărât elaborarea unui raport în forma prezentată de Guvern.

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 secţiunii Drobeta-Turnu-Severin-Lugoj a drumului
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naţional DN 6 (faza 2 a proiectului Craiova-Lugoj), România”, semnat la Bucureşti la
17 aprilie 2002 şi la Bruxelles la 13 decembrie 2001. PL.84/2003

Principalul obiectiv al Memorandumului este reabilitarea secţiunii de drum
Drobeta – Turnu – Severin – Lugoj, îmbunătăţirea fluenţei traficului şi a siguranţei
circulaţiei.

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

3. 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 „Asistenţă tehnică pentru reabilitarea liniei de cale ferată de la graniţa
ungară până la Simeria şi studiile adiacente, România”, semnat la Bucureşti la 17
aprilie 2002 şi la Bruxelles la 20 decembrie 2001. PL.85/2003

Principalele obiective ale Memorandumului sunt reabilitarea Coridorului
IV de transport feroviar din România, în conformitate cu standardele europene şi
realizarea reţelei feroviare de acces la Calafat, în vederea îndeplinirii acestui proiect
prioritar în cadrul pactului se stabilitate.

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

4. 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 Asistenţă tehnică pentru întărirea capacităţii Agenţiilor de
Implementare a măsurilor ISPA privind implementarea măsurilor ISPA – Etapa I
pentru remedierea deficienţelor în România, semnat la Bucureşti la 2 august 2002 şi
la Bruxelles la 17 iunie 2002. PL.86/2003

Principalele obiective ale Memorandumului sunt: acordarea de asistenţă
tehnică pe termen scurt agenţiilor de implementare ISPA pentru a asigura derularea
eficientă a etapelor de pregătire şi derulare a licitaţiilor şi pentru stabilirea unor
instrumente de management şi raportare în conformitate cu cerinţele Comisiei
Europene.

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

5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1, convenit între
Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 22 februarie 2002
şi la Bruxelles la 29 noiembrie 2001, la Memorandumul de finanţare convenit între
Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară
nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare
pentru măsura Asistenţă tehnică pentru proiectul tehnic şi documentaţia de licitaţie
pentru secţiunea Drobeta-Turnu Severin-Lugoj a drumului naţional DN 6 şi studiile
aferente (faza 2 a proiectului Craiova-Lugoj), România, semnat la Bucureşti la 1
iunie 2001 şi la Bruxelles la 7 martie 2001. PL.87/2003

Reprezentanţii Comisiei Europene împreună cu reprezentanţii instituţiilor
administraţie publice centrale implicate – Ministerul Integrării Europene, Ministerul
Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei – au identificat posibilitatea finanţării
unor studii suplimentare pentru infrastructura rutieră de legătură la podul Calafat -
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Vidin şi pentru varianta de ocolire a oraşului Lugoj, din fondurile economisite în
cadrul proiectului.

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

6. Proiectul de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1, între
Guvernul României şi Comisia Europeană, convenit prin schimb de scrisori, semnate
la Bucureşti la 14 august 2001 şi la Bruxelles la 30 august 2001, la Memorandumul
de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind
asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici
Structurale de Preaderare pentru măsura Lărgirea la 4 benzi a drumului naţional DN
5 Bucureşti-Giurgiu, România, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2000 şi la
Bruxelles la 23 octombrie 2000. PL.88/2003

Reprezentanţii Comisiei Europene împreună cu reprezentanţii instituţiilor
administraţiei publice centrale implicate au identificat necesitatea amendării
Memorandumului de înţelegere privind utilizarea Fondului Naţional ISPA dintre
Guvernul României şi Comunitatea Europeană care a fost adoptat prin Hotărârea
Guvernului nr. 1328/2000, în vederea prelungirii perioadei de valabilitate a acestuia
până la data de 31 iunie 2006.

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

7. Proiectul de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1, între
Guvernul României şi Comisia Europeană, convenit prin schimb de scrisori, semnate
la Bucureşti la 14 august 2001 şi la Bruxelles la 30 august 2001, la Memorandumul
de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind
asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici
Structurale de Preaderare pentru măsura Construcţia şi reabilitarea secţiunilor 4 şi 5
ale autostrăzii Bucureşti-Cernavodă, România, semnat la Bucureşti la 22 decembrie
2000 şi la Bruxelles la 23 octombrie 2000. PL.89/2003

Reprezentanţii Comisiei Europene împreună cu reprezentanţii instituţiilor
administraţiei publice centrale implicate au identificat necesitatea amendării
Memorandumului privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată pentru
construcţia şi reabilitarea secţiunilor 4 şi 5 ale autostrăzii Bucureşti – Cernavodă, în
vederea prelungirii perioadei de valabilitate a acestuia până la data de 30 iunie 2007.

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

8. 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 „Sistem integrat de management al deşeurilor în oraşul Râmnicu
Vâlcea, România”, semnat la Bucureşti la 2 august 2002 şi la Bruxelles la 11 aprilie
2002. PL.98/2003

Principalele obiective ale Memorandumului sunt_ reducerea volumului de
deşeuri, îmbunătăţirea proprietăţilor depozitelor de deşeuri reziduale, managementul
fluxului de materiale, reducându-se astfel impactul acestora asupra mediului.

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui raport în forma adoptată de Senat.
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9. Proiectul de Lege pentru ratificarea amendamentelor între Guvernul
României şi Comisia Europeană la Memorandumurile de finanţare ISPA aprobate de
Comisia Europeană în perioada 2000-2001, convenit prin schimb de scrisori, semnate
la Bucureşti la 2 august 2002 şi la Bruxelles la 14 mai 2002. PL.99/2003

Ministerul Integrării Europene, în calitate de Coordonator Naţional ISPA, a
transmis Comisiei Europene, în 2 august 2002, scrisoarea oficială de amendare a
Memorandumurilor de finanţare ISPA aprobate de Comisia Europeană în perioada
2000 – 2001 în vederea extinderii participării la licitaţiile ISPA şi pentru Cipru, Malta
şi Turcia, în calitate de state candidate la aderarea la Uniunea Europeană.

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

10. 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 „Tratarea apei potabile şi a apei uzate din oraşul Braşov şi localităţile
învecinate situate în judeţul Braşov, România”, semnat la Bucureşti la 2 august 2002
şi la Bruxelles la 7 iunie 2002. PL.101/2003

Principalele obiective ale Memorandumului sunt: eficientizarea serviciilor
de alimentare cu apă şi atingerea standardelor de tratare a apelor uzate, eliminând
astfel riscurile care vizează sănătatea umană şi mediul natural.

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

11. 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 Modernizarea sistemului de apă potabilă şi cel al apelor uzate în
oraşul Paşcani, România, semnat la Bucureşti la 17 aprilie 2002 şi la Bruxelles la 18
decembrie 2001. PL.102/2003

Principalele obiective ale Memorandumului sunt: asigurarea unor servicii
de alimentare cu apă potabilă eficiente şi operative, alinierea la standardele C.E.
privind tratarea apelor uzate, reducerea riscurilor de poluare şi protecţia stării de
sănătate a populaţiei.

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

12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.188/2002 privind ratificarea Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă
dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând
în calitate de agenţie de implementare a Fondului Global de Mediu, pentru finanţarea
Proiectului de eficienţă energetică, semnat la Bucureşti la 18 octombrie 2002.
PL.78/2003

Principalul obiectiv al Proiectului îl constituie reducerea susţinută a
emisiilor de gaze cu efect de seră, prin finanţarea de subproiecte de investiţii, având
ca scop creşterea eficienţei utilizării energiei în România.

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui raport în forma adoptată de Senat.
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13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.187/2002 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România,
Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă Administraţia Fluvială a Dunării
de Jos Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina,
semnat la Bucureşti la 8 martie 2002. PL.77/2003

Obiectivele Proiectului sunt: îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie prin
refacerea malurilor, asigurarea stabilităţii malurilor şi şenalului navigabil, precum şi
ţinerea sub control a scurgerii apelor pe Canalul Sulina şi pe tot sectorul românesc al
Dunării prin modernizarea sistemelor de măsurători topohidrografice şi de
semnalizare, precum şi prin asigurarea condiţiilor optime pentru reglementarea
navigaţiei.

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

II. AVIZE

14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.197/2002 pentru modificarea şi completarea art.25 din Legea
serviciilor publice de gospodărie comunală nr.326/2001. PL.76/2003

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

15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.190/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului
de reorganizare a sectorului producţiei de apărare. PL.79/2003

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

16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.207/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului
diplomatic salarizat potrivit Ordonanţei Guvernului nr.65/1998 privind salarizarea
unor categorii de diplomaţi. PL.81/2003

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

17. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.206/2002 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere între
România şi Comunităţile Europene privind asocierea României la Cel de-al Şaselea
Program Cadru al Comunităţii Europene pentru Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi
Activităţi Demonstrative cu scopul de a contribui la crearea Spaţiului European de
Cercetare şi Inovare (2002-2006) şi la Cel de-al Şaselea Program Cadru al
Comunităţii Europene pentru Energia Atomică (Euratom) pentru activităţi de
Cercetare şi Instruire cu scopul de a contribui la crearea Spaţiului European de
Cercetare (2002-2006), semnat la Bruxelles, la 29 octombrie 2002. PL.97/2003

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

18. Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei Dochia, judeţul
Neamţ. PL.529/2002
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În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui aviz în forma prezentată cu menţiunea ca la întocmirea raportului la
alineatul 2 al art. 3 sintagma “Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de
stat” să se înlocuiască cu “sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale”.

19.  Proiectul Legii muzeelor şi colecţiilor publice. PL.720/2002
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât

elaborarea unui aviz în forma prezentată cu menţiunea ca la întocmirea raportului
să se aibă în vedere observaţiile Guvernului  formulate de acesta la Cap. II.

20. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.19/2000 privind
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. PL.500/2002

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

Menţionăm că potrivit art. 137 alin. (5) din Constituţia României “nici o
cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”.

În acest sens alineatul (1), art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice prevede că “în cazurile în care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte
de acte normative a căror aplicare atrage micşorarea veniturilor sau majorarea
cheltuielilor aprobate prin buget, iniţiatorii au obligaţia să prevadă şi mijloacele
necesare pentru acoperirea minimului de venituri sau creşterea cheltuielilor”.
Iniţiatorii au obligaţia să prevadă şi mijloacele necesare acoperirii golului de venituri
sau sporului de cheltuieli, prevedere care lipseşte din textul propunerii legislative.

Potrivit prevederilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
6/1998 privind majorarea salariilor personalului din unele instituţii publice,
republicată “personalul care are titlu ştiinţific de doctor şi îşi desfăşoară activitatea
în instituţiile (unităţile) prevăzute la art. 1, precum şi în unităţile de cultură, în
domenii în care a obţinut acest titlu, beneficiază de un spor pentru titlul ştiinţific de
15% din salariul de bază”

În această situaţie, pentru persoanele care s-au pensionat după data intrării
în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/1998 la stabilirea bazei de
calcul a pensii s-a avut în vedere şi această sumă pentru care s-a contribuit la  bugetul
asigurărilor sociale de stat.

21. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art.3 din
Legea nr.61/1993 privind alocaţiile de stat pentru copii. PL.505/2002

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

Menţionăm că potrivit art. 137 alin. (5) din Constituţia României “nici o
cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”.

În acest sens alineatul (1), art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice prevede că “în cazurile în care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte
de acte normative a căror aplicare atrage micşorarea veniturilor sau majorarea
cheltuielilor aprobate prin buget, iniţiatorii au obligaţia să prevadă şi mijloacele
necesare pentru acoperirea minimului de venituri sau creşterea cheltuielilor”.
Iniţiatorii au obligaţia să prevadă şi mijloacele necesare acoperirii golului de venituri
sau sporului de cheltuieli, prevedere care lipseşte din textul propunerii legislative.
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Iniţiativa legislativă are în vedere stabilirea cuantumului alocaţiei de stat pe
baza venitului mediu lunar realizat de familie în anul anterior şi nu precizează ce se
întâmplă în situaţia în care, deşi o familie a înregistrat un venit mediu lunar în anul
anterior mai mic decât salariul mediu brut pe economie, în anul în curs veniturile
acesteia sunt cu mult mai mari, sau în cazul în care veniturile familie sunt cu mult
mai mici.

22. Propunere legislativă privind unele măsuri pentru finalizarea şi darea în
folosinţă a construcţiilor neterminate. PL.513/2002

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

Conform art. 14 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă privind elaborarea actelor normative “în procesul de legiferare trebuie
evitată instituirea aceloraşi reglementări în două sau mai multe acte normative”, iar
“în cazul existenţei unor paralelisme acestea vor fi înlăturate fie prin abrogare, fie
prin concentrarea materiei în reglementări unice.”

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
149/2002 a fost adoptat de Senat şi, în prezent, se află la Comisia pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a Camerei Deputaţilor.

Menţionăm că la întocmirea raportului să se aibă în vedere observaţiile
Guvernului formulate de acesta la Cap. II.

23. Propunere legislativă privind reevaluarea drepturilor salariale ale
cadrelor didactice din învăţământul superior şi din institutele de cercetare.
PL.515/2002

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

Menţionăm că potrivit art. 137 alin. (5) din Constituţia României “nici o
cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”.

În acest sens alineatul (1), art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice prevede că “în cazurile în care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte
de acte normative a căror aplicare atrage micşorarea veniturilor sau majorarea
cheltuielilor aprobate prin buget, iniţiatorii au obligaţia să prevadă şi mijloacele
necesare pentru acoperirea minimului de venituri sau creşterea cheltuielilor”.
Iniţiatorii au obligaţia să prevadă şi mijloacele necesare acoperirii golului de venituri
sau sporului de cheltuieli, prevedere care lipseşte din textul propunerii legislative.

24.  Propunere legislativă privind controlul provenienţei averilor dobândite
ilicit. PL.547/2002

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

Propunerea legislativă preia dispoziţiile Legii nr. 115/1996 privind
declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a
unor persoane cu funcţii de conducere, precum şi din proiectul de lege pentru
modificarea şi completarea aceleiaşi legi, iniţiat de Guvern, dezbătut de Senat şi
transmis spre dezbatere şi adoptare Camerei Deputaţilor.

Textele care derogă sau adaugă la actuala lege sunt formulate greşit, fără a
ţine seama de dispoziţiile constituţionale şi de reglementările legale în vigoare.
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Apreciem că pentru  asigurarea unei reglementări complete propunerea
legislativă ar fi trebuit să cuprindă norme exprese de modificare şi completare a
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional
Anticorupţie, în sensul introducerii atribuţiei de a efectua verificarea prealabilă a
averii şi a instituirii compartimentelor speciale prevăzute la art. 5 din prezenta
propunere legislativă.

25. Propunere legislativă privind înfiinţarea oraşului Roznov, judeţul
Neamţ. PL.571/2002

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”.

Această cerinţă a legii a fost îndeplinită prin organizarea, la data de 29
septembrie 2002, a referendumului local.

Din analiza datelor din fişă, rezultă că, pe de o parte – indicatorii calitativi
esenţiali, precum dotarea locuinţelor cu instalaţii de alimentare de apă şi cu încăperi
echipate pentru baie, nu sunt îndepliniţi, iar – pe de altă parte – există indicatori
prevăzuţi incorect, necomparabili cu indicatorii legali de referinţă.

Totodată lipseşte documentul justificativ din care să rezulte datele primare
utilizate şi modul de calcul al indicatorilor respectivi.

26. Propunere legislativă privind declararea ca oraş a comunei Miercurea
Nirajului, judeţul Mureş. PL.574/2002

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

Menţionăm că prin organizarea referendumului local, care a avut loc la data
de 22.09.2002, referitor la schimbarea statutului juridic al comunei Miercurea
Nirajului pentru declararea acestuia ca oraş, s-au îndeplinit prevederile art. 3 alin. (1)
din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
naţional – Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi, respectându-se astfel prevederile
stabilite de Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului.

Nu sunt anexate nici Hotărârea Consiliului Local al comunei Miercurea
Nirajului de a deveni oraş şi nici Procesul verbal de desfăşurare a referendumului, nu
se poate stabili dacă aceste cerinţe preliminare au fost stabilite.

PREŞEDINTE,
Prof. dr. Florin Georgescu

Întocmit,
Exp. Titirişcă Vilma Gabriela
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