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PROCES – VERBAL 
  

al  şedinţelor de comisie din zilele de  08, 09 şi 10 februarie 2005 
 
 
 
La lucrările comisiei din zilele de 08, 09 şi 10 februarie 2005 au fost 

prezenţi 24 deputaţi, fiind absenţi motivat 1, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei au participat  următorii invitaţi: 
 
- domnul Virgil Niţulescu - Ministerul Culturii şi Cultelor; 
- domnul Mircea Alexandru - Ministerului Administraţiei şi Internelor;
- domnul Robert Neagoe - Ministerul Economiei şi Comerţului; 
- doamna Alina Vlad - Ministerul Economiei şi Comerţului; 
- doamna Rodica Dimitriu - Ministerul Economiei şi Comerţului; 
- domnul Koto Josif - Ministerul Educaţiei şi Cercetării; 
- domnul Condurat Dorel - Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Corbu Gheorghiţă - Agenţia SAPARD; 
- doamna Nistor Valeria - Ministerul Finanţelor Publice; 
- doamna Vasilescu Lia - deputat Camera Deputaţilor. 
 
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 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 142/2004 pentru suspendarea aplicării 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2004 
privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Statului a unor creanţe fiscale asupra societăţilor 

Administrator



comerciale "RAFO" - S.A. Oneşti şi "CAROM" - S.A. 
Oneşti.PLX1/2005 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal.PLX2/2005 

 
II. AVIZE 

 
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 140/2004 pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri 
de reorganizare în cadrul administraţiei publice 
centrale.PLX4/2005 
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 2/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi 
Internelor.PLX5/2005 
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 118/2004 privind acordarea unor drepturi salariale 
personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor.PLX8/2005 
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 104/2004 pentru modificarea alin. (8) al art. 8 din 
Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în 
vederea stimulării achiziţionării de calculatoare.PLX10/2005 
7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 107/2004 pentru modificarea titlului capitalului II 
din anexa nr. Ib la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
191/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 
2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a 
salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul 
bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la 
Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de 
bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care 
ocupă funcţii de demnitate publică.PLX11/2005 
8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 119/2004 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei 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, precum şi a societăţilor 
comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor 
administraţiei publice locale.PLX12/2005 
9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 129/2004 pentru modificarea Legii nr. 346/2002 
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privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale.PLX13/2005 
10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 131/2004 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Fondului Român de Dezvoltare Socială.PLX14/2005 
11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 116/2004 pentru modificarea art. 5 din 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru 
implementare tehnică şi financiară a Instrumentului special de 
preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală.PLX15/2005 
12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 96/2004 privind trecerea Teatrului Naţional din 
Craiova în subordinea Ministerului Culturii şi 
Cultelor.PLX16/2005 
13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 126/2004 privind trecerea Teatrului Naţional din 
Târgu Mureş, judeţul Mureş, în subordinea Ministerului Culturii 
şi Cultelor.PLX17/2005 
14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 113/2004 privind contractarea împrumuturilor 
externe de la instituţii financiare internaţionale pentru Programul 
de reabilitare a infrastructurii din oraşele mici şi mijlocii 
(SAMTID).PLX19/2005 
 
Comisia a început dezbaterea ordinii de zi  cu: 
 

Marţi 08 februarie 2005 
 

 
FOND – punctul 1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 142/2004 pentru suspendarea aplicării prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2004 privind preluarea de către 
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe fiscale asupra 
societăţilor comerciale "RAFO" - S.A. Oneşti şi "CAROM" - S.A. 
Oneşti.PLX1/2005.  

Acesta se dezbate în prezenţa doamnei Rodica Dimitriu – director general 
Ministerul Economiei şi Comerţului, a doamnei Vlad Alina – expert Ministerul 
Economiei şi Comerţului şi a doamnei Nistor Valeria – director adjunct Ministerul 
Finanţelor Publice - A.N.A.F. 

Doamna Rodica Dimitriu subliniază faptul că sunt o serie de nelămuriri de 
aceea s-a emis această ordonanţă de suspendare. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu întreabă dacă o decizie a justiţiei 
poate fi amendată printr-un act normativ. 
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Doamna Rodica Dimitriu răspunde că nu este posibil. Trebuie să se 
clarifice valoarea acţiunilor cu care urmează să fie predate A.V.A.S. – ului. Dacă 
sentinţa judecătorească este definitivă atunci se trece la executarea acesteia, dacă nu 
se aşteptă recursul. Toate nelămuririle sunt legate de activitatea de predare-preluare şi 
în acest sens doamna Dimitriu apreciază că ar fi necesară identificarea unor auditori 
independenţi care să facă un control corect al acestor datorii. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu întrebă care este diferenţa între 
valoarea nominală şi valoarea efectivă a unei acţiuni RAFO 

Doamna Nistor Valeria răspunde că valoarea nominală este de 25.000 
lei/acţiune iar ultima tranzacţie s-a făcut la 11.500 lei /acţiune. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu întreabă ce se întâmplă dacă valoarea 
de piaţă este mai mică decât valoarea nominală şi cine suportă diferenţa de preţ. 

 Doamna Nistor Valeria informează membrii comisiei că reprezintă ajutor 
de stat care va fi notificat şi acordat numai după autorizarea de către Consiliul 
Concurenţei. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu concluzionează faptul că la transferul 
"RAFO" - S.A. Oneşti către A.V.A.S. s-a avut în vedere această diferenţă a acţiunilor. 
O instituţie publică trebuie să facă tranzacţia la valoarea nominală. A.V.A.S. ar fi 
singura care ar putea să facă  această tranzacţie la valoarea de piaţă. Aceasta este şi 
raţiunea transferului de la Ministerul Finanţelor Publice la A.V.A.S.  

Domnul deputat Gubandru Aurel precizează că despre "RAFO" - S.A. 
Oneşti s-a discutat şi înainte şi după campania electorală. Măsura de suspendare este 
o promisiune din campania electorală, care trebuia onorată în decembrie 2004 ca şi 
modificarea codului fiscal, de altfel. Dumnealui precizează că nu este partizanul nici 
unei tabere, dar că actualul guvern nu a analizat suficient situaţia. Societăţii "RAFO" 
- S.A. Oneşti i s-au transferat datoriile către A.V.A.S., singura instituţie în măsură să 
treacă la recuperarea acestor datorii. Datoriile sunt de 7.000 miliare din care: 2.300 
miliarde penalităţi, 3.000 miliarde TVA şi 1.700 miliarde investiţi în modernizare. 
Dacă O.G. 142/2004 şi-ar urma cursul ar fi întrunite condiţiile pentru recuperarea 
datoriilor în condiţii mai bune. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu întreabă şi doreşte să se sublinieze 
dacă s-a şters vreun leu din datoria „RAFO” – S.A. Oneşti de la bugetul de stat. 

Doamna Rodica Dimitriu răspunde clar că nu. 
Domnul deputat Nicolăescu Eugen acuză vechiul guvern că s-a grăbit să 

emită O.U.G 101/2004 în scop pur electoral, fără să fie analizată suficient situaţia 
"RAFO" - S.A. Oneşti şi de aceea, precizează că noul guvern doreşte să corecteze 
acest lucru. De aceea solicită să se discute pe cifre reale. 

Domnul preşedinte Mihai  Tănăsescu subliniază că cifrele sunt clare. Este 
vorba de o suspendare de a trece datoriile de la o instituţie publică la alta cu scopul de 
a recupera mai bine aceste creanţe. 

Doamna deputat Mihăilescu Dorina menţionează faptul că ordonanţa şi-a 
produs efectele şi doreşte să cunoască care este stadiul aplicării ordonanţei în acest 
moment. 

Doamna Rodica Dimitriu informează că nu s-au încheiat contractele de 
cesiune, că ordonanţa nu şi-a început efectul. 
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Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu întreabă dacă Ministerul Finanţelor 
Publice a făcut cesiunea titlurilor către A.V.A.S. 

Doamna Nistor Valeria a declarat că în 23 decembrie 2004 a fost încheiat 
contractul de cesiune între Ministerul Finanţelor Publice şi A.V.A.S. şi s-a făcut 
cerere de ofertă dar nu s-a prezentat nimeni la prima strigare. 

Domnul deputat Mircea Cosea atenţionează că apare o problemă între piaţa 
de capital şi bugetul de stat. Datorită diferenţei apărute între valoarea nominală şi cea 
de piaţă, obligăm statul să intervină, afectând bugetul de stat. Dumnealui întreabă 
dacă ar trebui să se ia o decizie fără cunoştinţe temeinice şi fără suficiente informaţii. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu apreciază că pe viitor ar trebui să 
existe periodic consultări cu specialişti din domeniul financiar-bancar în vederea 
îmbunătăţirii activităţii pieţei de capital. 

Doamna deputat Iordache Graţiela concluzionează printr-o întrebare “ Ce 
se întâmplă cu "RAFO" - S.A. Oneşti şi care sunt efectele şi implicaţiile asupra 
bugetului de stat?”. 

Doamna Nistor Valeria subliniază că nu sunt implicaţii financiare. Dosarul 
de faliment a fost introdus în 31 martie 2004. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu  supune la vot proiectul de lege. 
În urma dezbaterilor, comisia, 12 voturi pentru şi 9 împotrivă, a hotărât 

întocmirea unui raport în forma adoptată de Senat. 

 

Miercuri 09 februarie 2005 
 

                                           FOND 
 
 2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal.PLX2/2005 
                Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu informează membrii comisiei că 
Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a aprobat amânarea cu o săptămână a 
discuţiilor pe tema Codului fiscal. S-a propus amânarea pentru a fi avute în vedere şi 
rezultatul negocierii purtate cu delegaţia F.M.I. 

 
II. AVIZE 

 
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 140/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei 
publice centrale.PLX4/2005 

În urma dezbaterilor, comisia, cu o abţinere din partea doamnei deputat 
Dorina Mihăilescu – Grupul Parlamentar PSD, a hotărât întocmirea unui aviz în 
forma prezentată de Guvern. 
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4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 2/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor.PLX5/2005 

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

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 118/2004 privind acordarea unor drepturi salariale personalului 
Ministerului Administraţiei şi Internelor.PLX8/2005 

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

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 104/2004 pentru modificarea alin. (8) al art. 8 din Legea nr. 
269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării 
achiziţionării de calculatoare.PLX10/2005 este prezentat de domnul Koto Iosif – 
secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, care precizează 
membrilor comisiei că au fost înregistrate unele întârzieri în achiziţionarea 
calculatoarelor de către familiile cu elevi şi studenţi, care au venituri brute sub 1,5 
milioane lei pe membru de familie, este necesară prelungirea acestui termen. 
Dumnealui apreciază că pentru a fi posibilă acordarea ajutoarelor financiare către 
beneficiari se impune înlocuirea notificării de 30 de zile cu “Într-un termen, stabilit 
prin hotărâre a Guvernului…” 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu întreabă dacă actualul guvern îşi 
permite să continue acest program social în condiţiile în care introducerea cotei unice 
de impozitare produce un deficit de resurse financiare la buget de 30 mii miliarde lei.  

Domnul Koto Iosif a răspuns afirmativ, precizând că se vor identifica noi 
resurse care să acopere acest gol. 

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

 
JOI  11 februarie 2005 

 
AVIZE 

 
7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 107/2004 pentru modificarea titlului capitalului II din anexa nr. Ib 
la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2002 privind creşterile salariale ce 
se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază 
pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit 
anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor 
de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii 
de demnitate publică.PLX11/2005 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui aviz în forma adoptată de Senat. 
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8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 119/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 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, precum şi a societăţilor comerciale 
şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice 
locale.PLX12/2005 

Domnul Robert Neagoe- director general în cadrul Ministerului Economiei 
şi Comerţului prezintă membrilor comisiei faptul că prin actul normativ menţionat se 
reglementează, o serie de măsuri cu caracter social destinate persoanelor 
disponibilizate ca urmare a restructurării sau reorganizării activităţii societăţilor 
naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, 
precum şi a regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale. 

Pentru realizarea programelor de restructurare şi de atenuare a impactului 
social creat de concedierile colective şi pentru a se da posibilitatea societăţilor şi 
regiilor autonome de a respecta termenul prevăzut în Codul muncii, este necesară 
prorogarea aplicării prevederilor art. 2 alin (2) din actul normativ menţionat, până la 
data de 30 iunie 2005.   

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

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 129/2004 pentru modificarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea 
pentru accidente de muncă şi boli profesionale.PLX13/2005 

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

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 131/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 129/1998 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare 
Socială.PLX14/2005 

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

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 116/2004 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
SAPARD pentru implementare tehnică şi financiară a Instrumentului special de 
preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală.PLX15/2005 s-a dezbătut în 
prezenţa domnului Condurat Dorel – director general Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi a domnului Corbu Gheorghiţă – director general 
Agenţia SAPARD. 

Domnul Corbu Gheorghiţă precizează că agenţia SAPARD are în 
subordine  8 birouri regionale, care la rândul lor au arondate un număr de cca. 7 
judeţe. Având în vedere amplasarea acestor birouri  la nivel regional şi luând în 
considerare distanţele foarte mari dintre beneficiarii fondurilor SAPARD, Agenţia 
SAPARD şi birourile regionale, domnia sa informează membrii comisiei că se 
impune de urgenţă majorarea cotelor de carburanţi de la 200 l/lună/autoturism la 600 
l/lună/autoturism în vederea eficientizării activităţii agenţiei. 
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În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui aviz în forma adoptată de Senat. 

12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 96/2004 privind trecerea Teatrului Naţional din Craiova în 
subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor.PLX16/2005 

13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 126/2004 privind trecerea Teatrului Naţional din Târgu Mureş, 
judeţul Mureş, în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor.PLX17/2005 

Având în vedere că au acelaşi obiect de reglementare, cele două puncte de pe 
ordinea de zi au fost examinate împreună, în prezenţa domnului Virgil Niţulescu – 
secretar de stat în Ministerul Culturii şi Cultelor şi a doamnei  Lia Vasilescu – deputat 
în cadrul Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă. 

 Domnul Virgil Niţulescu prezintă membrilor comisiei problema teatrelor 
naţionale din Craiova şi Târgu Mureş care au fost descentralizate, măsură care în 
principiu este corectă. Deoarece administraţia publică locală nu a administrat bine 
fondurile acestor teatre se impune crearea unui mecanism de centralizare care să 
responsabilizeze consiliile locale. Măsurile adoptate de guvern prin O.U.G. nr. 
126/2004 şi O.U.G. nr. 96/2004 adică de a trece din nou cele două teatre din 
subordinea consiliilor locale în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, sunt 
măsuri de avarie. 

Domnul deputat Cosea Mircea precizează membrilor comisiei că în U.E. este 
o abordare diferită referitoare la conceptul de “teatru naţional” Domnia sa face 
cunoscut că potrivit accepţiunii U.E. în categoria “teatru naţional” intră toate teatrele 
care promovează cultura naţională şi autorii naţionali şi referitor la această problemă 
doreşte să ştie dacă la nivel de minister există o concepţie de promovare a unui alt tip 
de cultură, cu un repertoriu care să aducă încasări mari, dacă se are în vedere trecerea 
la autofinanţare. 

Domnul Virgil Niţulescu precizează că repertoriul nu a fost dictat de 
minister, ci se înscrie conform cadrului stabilit de Legea spectacolelor, iar referitor la 
finanţare, teatrele au regim de dublă finanţare. 

Domnul deputat Cosea Mircea întreabă de ce nu sunt finanţate şi teatrele 
private care au un repertoriu interesant. 

Domnul Virgil Niţulescu lămureşte membrii comisiei că teatrele private nu 
pot fi finanţate de la bugetul de stat deoarece nu sunt instituţii publice dar că acum au 
posibilitatea să depună proiecte care să fie finanţate de la Fondul Cultural Naţional. 

Domnul Virgil Niţulescu propune două amendamente care să reglementeze 
problemele financiare care apar în procesul de trecere a teatrului naţional din Craiova 
în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor deoarece există o problemă de 
necorelare între O.U.G. 96/2004 şi bugetul de stat, în sensul că pe anul 2005 nu au 
fost prevăzuţi bani pentru Craiova. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu precizează că şi Ministerul Finanţelor 
Publice trebuie să cunoască aceste modificări atunci când se rectifică bugetul de stat. 

Domnul deputat Silaghi Ovidiu Ioan întreabă care sunt condiţiile care trebuie 
îndeplinite ca teatrul din Satu Mare să devină teatru naţional. 

Doamna deputat Iordache Graţiela doreşte să ştie acelaşi lucru vis-à-vis de 
Filarmonica din Cluj. 
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Domnul Virgil Niţulescu precizează că ministerul nu încurajează 
centralizarea la nivelul Ministerului Culturii şi Cultelor a tuturor instituţiilor de 
cultură şi că cele două au fost trecute în subordinea ministerului în condiţii de avarie. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu o abţinere din partea doamnei deputat 
Iordache Graţiela – Grupul Parlamentar PUR, a hotărât întocmirea unui aviz cu 
amendamente pentru proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 96/2004 privind trecerea Teatrului Naţional din Craiova în 
subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor.PLX16/2005, iar pentru Proiectul de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2004 privind 
trecerea Teatrului Naţional din Târgu Mureş, judeţul Mureş, în subordinea 
Ministerului Culturii şi Cultelor.PLX17/2005, comisia, cu majoritate de voturi, a 
hotărât întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 

14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 113/2004 privind contractarea împrumuturilor externe de la 
instituţii financiare internaţionale pentru Programul de reabilitare a infrastructurii 
din oraşele mici şi mijlocii (SAMTID).PLX19/2005 

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

  
 

 
 
 
 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 
 

PREŞEDINTE 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Giorgiana Ene 


	PROCES – VERBAL
	I. FOND
	Marti 08 februarie 2005
	Miercuri 09 februarie 2005



