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PROCES – VERBAL

al  şedinţelor comisiei din zilele de 02 şi 03 septembrie 2003

La lucrările comisiei din zilele de 02 şi 03 septembrie 2003 sunt prezenţi 22
deputaţi, fiind absenţi motivat 3, iar nemotivat 0.

La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi:
- doamna Mihaela Terchilă - Ministerul Integrării Europene;
- domnul Popescu Andrei - Ministerul Integrării Europene;
- doamna Dumitrescu Aurelia - Ministerul Administraţiei şi Internelor;
- domnul Opriţescu Valentin - Ministerul Administraţiei şi Internelor;
- domnul Tătuţ Mihai - Ministerul Administraţiei şi Internelor;
- domnul Andrea Petre - Ministerul Administraţiei şi Internelor;
- doamna Tomi Victoria - Ministerul Finanţelor Publice;
- doamna Dumitrescu Elena - Ministerul Finanţelor Publice;
- domnul Petrescu Ştefan - Ministerul Finanţelor Publice;
- domnul Gabriel Băleanu - Ministerul Economiei şi Comerţului;
- doamna Neacşu Paulina - Ministerul Economiei şi Comerţului;
- doamna Ghişoiu Raluca - Ministerul Economiei şi Comerţului;
- domnul Chivulescu Ctin - SC ELECTRICA S.A.;
- doamna Neagu Mariana - Ministerul Educaţiei, Cercetării şi

Tineretului;
- domnul Păunică Mihai - Ministerul Educaţiei, Cercetării şi

Tineretului;
- domnul Olariu Mihai - Autoritatea pentru Privatizare şi

Administrarea Participaţiilor Statului;
- domnul Seucan Claudiu - Autoritatea pentru Privatizare şi

Administrarea Participaţiilor Statului;
- domnul Apostol Valentin - S.N.I.F.

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

Bucureşti,        11.09.2003
Nr. 22/462
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Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Florin Georgescu, preşedintele
comisiei.

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

I. FOND

1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 1
convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană, prin
schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 10 aprilie 2002 şi la
Bruxelles la 10 iulie 2002 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 pregătirea proiectului Finalizarea lucrărilor şi
modernizarea staţiei de epurare a apelor uzate Bucureşti, semnat
la Bruxelles la 22 februarie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie
2001.PL456/2003
2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 2
convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană, prin
schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 9 august 2002 şi la
Bucureşti la 11 martie 2003, 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
Reabilitarea sistemului de canalizare şi a staţiei de epurare a
apelor uzate în Oradea, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 şi
la Bucureşti la 10 octombrie 2001.PL457/2003
3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 2
convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană, prin
schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 9 august 2002 şi la
Bucureşti la 11 martie 2003, 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
Îmbunătăţirea sistemului de apă potabilă şi celui al apelor uzate
în scopul conformării cu standardele europene în domeniul
calităţii apei şi protecţiei mediului în municipiul Iaşi, România,
semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 13
mai 2001.PL458/2003
4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 2
convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană, prin
schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 9 august 2002 şi la
Bucureşti la 11 martie 2003, la Memorandumul de finanţare
convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind
asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul
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pentru Politici Structurale de Preaderare, pentru măsura
Reabilitarea şi modificarea sistemului de canalizare şi a
sistemului de furnizare şi tratare a apelor reziduale în Arad pentru
protejarea râului Mureş, în România, semnat la Bruxelles la 15
februarie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001.PL461/2003
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
54/2003 privind acordarea de către Ministerul Administraţiei şi
Internelor şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului către
Societatea Comercială ARO S.A. Câmpulung a unor sume de
bani necesare finalizării unor contracte comerciale.PL470/2003
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 59/2003 pentru prelungirea termenului prevăzut la
art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui
avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului
contractului comercial nr. 110/2002, încheiat cu Societatea
Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung.PL447/2003
7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2003 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul
accizelor, precum şi a unor acte normative.PL446/2003
8. Proiectul de Lege pentru stabilirea parităţii între dolarul cliring
şi dolarul S.U.A., cu scopul stingerii obligaţiilor ce derivă din
scrisorile de contragaranţie, exprimate în dolari cliring, pe relaţia
Republica Islamică Iran.PL410/2003
9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 42/2003 privind preluarea de către Autoritatea
pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanţei statului
provenite din executarea garanţiei emise pentru împrumutul
extern acordat Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" -
S.A.PL433/2003
10. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor
bugetare.PL197/2003
11. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor
preţioase în România.PL39/2003

II. AVIZE

12. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.
20 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a
salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru
persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică. PL290/2003
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13. Proiectul de Lege privind asocierea Guvernului României la
Institutul European din Washington şi plata cotizaţiei de
membru. PL459/2003
14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr. 44/2003 pentru completarea articolului 2 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de
restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi
naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital
majoritar de stat. PL464/2003
15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr. 49/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2002 privind
aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de
combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a
Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., Societatea
Comercială "Electrocentrale" Deva - S.A. şi centralele termice şi
electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor
judeţene şi locale. PL468/2003
16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr. 53/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Tractorul
UTB" - S.A. Braşov. PL469/2003
17. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 70/2003 pentru modificarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse
lactate şi de panificaţie.PL471/2003

Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu:

I. FOND

Proiectele de Lege aflate pe ordinea de zi la punctele 1, 2, 3 şi 4 au fost
dezbătute în prezenţa domnului Popescu Andrei şi a doamnei Mihaela Terchilă,
reprezentanţi din partea Ministerului Integrării Europene.

1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 convenit între
Guvernul României şi Comisia Europeană, prin schimb de scrisori, semnate la
Bucureşti la 10 aprilie 2002 şi la Bruxelles la 10 iulie 2002 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 pregătirea proiectului Finalizarea
lucrărilor şi modernizarea staţiei de epurare a apelor uzate Bucureşti, semnat la
Bruxelles la 22 februarie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001.PL456/2003

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

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între
Guvernul României şi Comisia Europeană, prin schimb de scrisori, semnate la
Bruxelles la 9 august 2002 şi la Bucureşti la 11 martie 2003, la Memorandumul de
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finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa
financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de
Preaderare, pentru măsura Reabilitarea sistemului de canalizare şi a staţiei de epurare
a apelor uzate în Oradea, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 şi la Bucureşti la 10
octombrie 2001.PL457/2003

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

3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între
Guvernul României şi Comisia Europeană, prin schimb de scrisori, semnate la
Bruxelles la 9 august 2002 şi la Bucureşti la 11 martie 2003, 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 Îmbunătăţirea sistemului de apă potabilă şi celui al apelor
uzate în scopul conformării cu standardele europene în domeniul calităţii apei şi
protecţiei mediului în municipiul Iaşi, România, semnat la Bruxelles la 22 decembrie
2000 şi la Bucureşti la 13 mai 2001.PL458/2003

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

4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între
Guvernul României şi Comisia Europeană, prin schimb de scrisori, semnate la
Bruxelles la 9 august 2002 şi la Bucureşti la 11 martie 2003, 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 Reabilitarea şi modificarea sistemului de canalizare şi a
sistemului de furnizare şi tratare a apelor reziduale în Arad pentru protejarea râului
Mureş, în România, semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie
2001.PL461/2003

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

Punctele 5 şi 6 din ordinea de zi au fost dezbătute în prezenta doamnei
Neagu Mariana, a domnului Poenică Mihai – Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului, a domnului Opriţescu Valentin, a domnului Tătuţ Mihai – Ministerul
Administraţiei şi Internelor şi a domnului Seucan Caludiu – Autoritatea pentru
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului.

5. Referitor la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr. 54/2003 privind acordarea de către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului către Societatea Comercială ARO S.A.
Câmpulung a unor sume de bani necesare finalizării unor contracte
comerciale.PL470/2003, domnul Seucan Claudiu le face cunoscut membrilor
comisiei că SC ARO SA Câmpulung a încheiat pe anul 2003 contracte de livrare
autoturisme cu Ministerul Economiei şi Comerţului şi Ministerul Administraţiei şi
Internelor. Urmare creşterii preţurilor de achiziţie la materiile prime, materiale,
echipamente, în raport cu inflaţia, a fost necesară suplimentarea efortului financiar
realizat de societate.
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În aceste condiţii, precizează domnul Seucan, sumele contractate iniţial
pentru livrarea acestor autoturisme au fost insuficiente pentru finalizarea acestor
contracte.

Din aceste considerente, s-a emis O.G. 54/2003privind acordarea de către
Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului către Societatea Comercială ARO S.A. Câmpulung a unor sume de bani
necesare finalizării acestor contracte comerciale.

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

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 59/2003 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a
unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului
comercial nr. 110/2002, încheiat cu Societatea Comercială "ARO" - S.A.
Câmpulung.PL447/2003

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

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 57/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 158/2001 privind regimul accizelor, precum şi a unor acte normative.PL446/2003

Dezbaterea are loc în prezenţa doamnei Tomi Victoria, reprezentantul
Ministerului Finanţelor Publice, care precizează că acest act normativ reprezintă
prima etapă de majorare a accizelor din angajamentul ferm al Guvernului pe  linia
implementării aquis-ului comunitar.

În urma dezbaterilor, comisia, cu 2 voturi împotrivă – domnul deputat
Baban Ştefan şi domnul deputat Holtea Iancu – Grupul Parlamentar PRM -, a hotărât
elaborarea unui raport în forma prezentată de Guvern.

8. Proiectul de Lege pentru stabilirea parităţii între dolarul cliring şi dolarul
S.U.A., cu scopul stingerii obligaţiilor ce derivă din scrisorile de contragaranţie,
exprimate în dolari cliring, pe relaţia Republica Islamică Iran.PL410/2003

Proiectul de Lege s-a dezbătut în prezenţa doamnei Dumitrescu Elena şi a
domnului Petrescu Ştefan, reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice.

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 de urgenţă a Guvernului
nr. 42/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor
Bancare a creanţei statului provenite din executarea garanţiei emise pentru
împrumutul extern acordat Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" -
S.A.PL433/2003

Proiectul de Lege s-a dezbătut în prezenţa doamnei Dumitrescu Elena şi a
domnului Petrescu Ştefan, reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice, care
precizează că necesitatea acestei ordonanţe de urgenţă a fost justificată urmare a
derulării Programului ROM AG 98 fără a avea aprobarea scutirii de T.V.A. la intern,
clauză obligatorie în contractul comercial ROM 9801.

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui raport în forma adoptată de Senat.
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10. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.
61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare.PL197/2003

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

11. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase în România.PL39/2003

Amânat, întrucât prevederile P.L. 39/2003 au fost preluate în O.G. 24/2003,
care se află în discuţie la Senat.

II. AVIZE

12. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 20 din
Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul
bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate
publică. PL290/2003

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui aviz de respingere  întrucât, conform art. 20 din Legea nr. 154/1998,
indemnizaţia lunară a persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică este unica
formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei şi reprezintă baza de calcul
pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul
salarial.

În plus, prin adoptarea acestui act normativ s-ar crea şi o situaţie
discriminatorie faţă de alte categorii de persoane care, deşi deţin titlul ştiinţific de
“doctor”, nu beneficiază de sporul de 15% dacă îşi desfăşoară activitatea în alte
domenii decât cele pentru care au obţinut titlul de doctor.

13. Proiectul de Lege privind asocierea Guvernului României la Institutul
European din Washington şi plata cotizaţiei de membru. PL459/2003

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

14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2003
pentru completarea articolului 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003
privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor
societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de
stat. PL464/2003

Acest act normativ a fost prezentat de reprezentantul Autorităţii pentru
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului - domnul Claudiu Seucan –
vicepreşedinte, care a arătat că prezentul proiect cuprinde măsuri specifice de
protecţie specială a salariaţilor afectaţi de concedierile colective.

În acest context au fost reglementate măsuri pentru atenuarea impactului
social determinat de procentul de restructurare sau reorganizare a unor unităţi
feroviare prin acordarea, pe lângă indemnizaţia de şomaj, a unor venituri de
completare ce se vor acorda persoanelor disponibilizate.

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

La dezbaterea punctelor 15 şi 16 din ordinea de zi au participat, în calitate
de invitaţi, doamna Ghişoiu Raluca, domnul Gabriel Băleanu şi doamna Neacşu
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Paulina – Ministerul Economiei şi Comerţului şi domnul Chivulescu Constantin –
director S.C. ELECTRICA.

15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 49/2003
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor
cantităţi de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei
Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale"
Deva - S.A. şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea
consiliilor judeţene şi locale. PL468/2003

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

16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2003
privind privatizarea Societăţii Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Braşov.
PL469/2003

În urma dezbaterilor, comisia, cu 2 voturi împotrivă – domnul deputat
Baban Ştefan şi domnul deputat Holtea Iancu – Grupul Parlamentar PRM, a hotărât
elaborarea unui aviz în forma prezentată de Guvern.

17. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 70/2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie.PL471/2003

Dezbaterile acestui act normativ au avut loc în prezenţa doamnei deputat
Ecaterina Andronescu, a doamnei Dumitrescu Aurelia, a domnului Opriţescu
Valentin şi a domnului Tătuţ Mihai, reprezentanţii Ministerului Administraţiei şi
Internelor.

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui aviz cu amendamente în sensul că programul prevăzut la art. I alin.
1(1), beneficiază şi copiii care frecventează grădiniţele cu program prelungit, în
cadrul subvenţiei pentru hrană prevăzute prin alocaţiile bugetare.

PREŞEDINTE,

Prof. dr. Florin Georgescu

Întocmit,
Măţan Ofelia
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