
Parlamentul  României 
 
 
 
 
            
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

Bucureşti,        07.02.2005  
Nr. 22/37 

  
 

PROCES – VERBAL 
  

al  şedinţelor de comisie din ziua de  02 februarie 2005 
 
 
 
La lucrările comisiei din ziua de 02 februarie 2005 au fost prezenţi 25 

deputaţi, fiind absenţi motivat 0, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei nu au participat  invitaţi: 
 
Lucrările comisiei au fost conduse de domnul Mihai Tănăsescu, 

preşedintele comisiei, care pentru început a supus la vot ordinea de zi. 
 

I. FOND 
 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Contractului de finanţare 
între România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul 
privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, 
etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 15 martie 2004 şi la 
Luxemburg la 19 martie 2004.PLX728/2004 

 
II. AVIZE 

 
2. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Româno 
Germane din municipiul Sibiu, judeţul Sibiu. PLX723/2004 
3. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii "Bogdan 
Vodă" din municipiului Cluj Napoca, judeţul Cluj. PLX724/2004 
4. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii "Andrei 
Şaguna" din municipiul Constanţa, judeţul Constanţa. 
PLX725/2004 
5. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Institutului Teologic 
Baptist din Bucureşti. PLX726/2004 

Administrator



6. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Mihail 
Kogălniceanu din municipiul Iaşi, judeţul Iaşi. PLX731/2004 
7. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii "Mihai 
Eminescu" din municipiul Timişoara judeţul Timiş. 
PLX732/2004 
8. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Artifex din 
municipiul Bucureşti. PLX733/2004 
9. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Dimitrie 
Cantemir din municipiul Târgu Mureş,  judeţul Mureş. 
PLX734/2004 
10. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Athenaeum 
din municipiul Bucureşti. PLX735/2004 
11. Proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal. PLX747/2004 
12. Proiectul de Lege privind participarea României ca membru 
cu drepturi depline la Grupul de cooperare pentru combaterea 
consumului şi a traficului ilicit de droguri (Grupul POMPIDOU) 
din cadrul Consiliului Europei.PLX751/2004 
13. Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea 
institutelor de teorie politică şi educaţie democrată. PLX730/2004 
14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 117/2004 privind ratificarea Acordului între 
România şi Uniunea Europeană stabilind cadrul general de 
participare a României la operaţiunile Uniunii Europene de 
gestionare a crizelor, semnat la Bruxelles, la 22 noiembrie 2004. 
PLX722/2004 
15. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Tratatul 
Internaţional privind Resursele Genetice Vegetale pentru 
Alimentaţie şi Agricultură, adoptat la Roma la 3 noiembrie 2001. 
PLX750/2004 
16. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 19/2000 
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale.PlX713/2004 
 
Comisia a început dezbaterea ordinii de zi  cu: 
 

I. FOND 
 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Contractului de finanţare între 

România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul privind infrastructura 
municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 15 
martie 2004 şi la Luxemburg la 19 martie 2004.PLX728/2004 

Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare  contractul de 
finanţare aferent Proiectului privind infrastructura municipală în domeniul alimentării 
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cu apă etapa a II-a în valoare de 29 mil. EUR. Acesta este propus spre ratificare prin 
prezentul proiect de Lege. 

Banca Europeană de Investiţii (B.E.I.) şi-a exprimat disponibilitatea de a 
acorda încă un împrumut în valoare de 29 mil. EUR pentru cofinanţarea celei de a 
doua etape a acestui proiect, destinate reabilitării infrastructurii municipale în 
domeniul alimentării cu apă în oraşele Buzău, Piatra Neamţ şi Satu Mare. 

Aprobarea acestui Contract de finanţare semnat la Bucureşti la 15 martie 
2004 şi la Luxemburg la 19 martie 2004 prezintă un caracter de urgenţă pentru 
îndeplinirea condiţiilor de intrare în vigoare a acestuia şi pentru accesul mai rapid al 
României la împrumutul extern care condiţionează şi accesul la fondurile ISPA, 
complementare finanţării proiectului. 

Beneficiarii finali ai acestui proiect sunt Regia Autonomă Municipală 
Buzău, Regia Autonomă Comunală Satu Mare şi, respectiv, Compania Judeţeană 
APA SERV S.A. Piatra Neamţ, iar obiectivele proiectului vizează reabilitarea 
infrastructurii în domeniul alimentării cu apă, al îmbunătăţirii sistemelor de 
canalizare şi al tratării eficiente a apelor uzate în cele trei oraşe. 

Sursele de finanţare ale proiectului sunt: 
- împrumutul Banca Europeană de Investiţii în sumă totală de 29.000.000 

EUR; 
- fondurile ISPA în sumă totală de 79.402.840 EUR; 
- sumele alocate din resursele financiare proprii ale beneficiarilor finali sau, 

după caz, sumele alocate din veniturile proprii ale autorităţilor administraţiei publice 
respective în valoare totală de 11.890.929 EUR. 

Împrumutul este denominat în euro şi a fost acordat pe 25 ani, din care 6 ani 
perioada de graţie pentru care se percepe o dobândă practicată pe piaţa financiară la 
data şi pentru valuta tragerii, plus o marjă de 0,15% pentru  acoperirea cheltuielilor 
Băncii. 

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

 
II. AVIZE 

 
2. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Româno Germane din 

municipiul Sibiu, judeţul Sibiu. PLX723/2004 
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 

unui aviz în forma adoptată de Senat. 
3. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii "Bogdan Vodă" din 

municipiului Cluj Napoca, judeţul Cluj. PLX724/2004 
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 

unui aviz în forma adoptată de Senat. 
4. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii "Andrei Şaguna" din 

municipiul Constanţa, judeţul Constanţa. PLX725/2004 
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 

unui aviz în forma adoptată de Senat. 
5. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Institutului Teologic Baptist din 

Bucureşti. PLX726/2004 
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În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui aviz în forma adoptată de Senat. 

6. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Mihail Kogălniceanu 
din municipiul Iaşi, judeţul Iaşi. PLX731/2004 

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

7. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii "Mihai Eminescu" din 
municipiul Timişoara judeţul Timiş. PLX732/2004 

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

8. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Artifex din municipiul 
Bucureşti. PLX733/2004 

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

9. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Dimitrie Cantemir din 
municipiul Târgu Mureş,  judeţul Mureş. PLX734/2004 

10. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Athenaeum din 
municipiul Bucureşti. PLX735/2004 

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

11. Proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 
PLX747/2004 

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

12. Proiectul de Lege privind participarea României ca membru cu drepturi 
depline la Grupul de cooperare pentru combaterea consumului şi a traficului ilicit de 
droguri (Grupul POMPIDOU) din cadrul Consiliului Europei.PLX751/2004 

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

13. Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea institutelor de 
teorie politică şi educaţie democrată. PLX730/2004 

Deoarece punctul de vedere al fostului Guvern a fost negativ, iar actualul 
Guvern nu şi-a exprimat opinia membrii comisiei propun amânarea proiectului de 
Lege. 

14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 117/2004 privind ratificarea Acordului între România şi Uniunea Europeană 
stabilind cadrul general de participare a României la operaţiunile Uniunii Europene 
de gestionare a crizelor, semnat la Bruxelles, la 22 noiembrie 2004. PLX722/2004 

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

15. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Tratatul Internaţional 
privind Resursele Genetice Vegetale pentru Alimentaţie şi Agricultură, adoptat la 
Roma la 3 noiembrie 2001. PLX750/2004 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui aviz în forma prezentată de Guvern. 
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16. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind 
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.PlX713/2004 

Deoarece punctul de vedere al fostului Guvern a fost negativ, iar actualul 
Guvern nu şi-a exprimat opinia membrii comisiei propun amânarea proiectului de 
Lege. 

  
 

 
 
 
 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 
 

PREŞEDINTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Popescu Luminiţa 
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