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PROCES – VERBAL 
  

al  şedinţelor de comisie din zilele de  15, 16 şi 17 martie 2005 
 
 
 
 
La lucrările comisiei din zilele de 15, 16 şi 17 martie 2005 au fost prezenţi 

26  deputaţi, fiind absenţi motivat 1, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei  au participat următorii invitaţi: 

 
- domnul Jakab Istvan - Ministerul Finanţelor Publice; 
- doamna Horobanu Sofia - Ministerul Finanţelor Publice; 
- domnul Matei Gheorghe - Ministerul Finanţelor Publice; 
- doamna Anghel Tanţi - Ministerul Finanţelor Publice; 
- domnul Bodu Sebastian - Ministerul Finanţelor Publice; 
- doamna Doina Dascălu - Ministerul Finanţelor Publice; 
- domnul Drăghici George - Ministerul Finanţelor Publice; 
- domnul Andrei Micu - Cancelaria Primului-Ministru; 
- domnul Remus Baciu - Cancelaria Primului-Ministru; 
- doamna Anghelache Gabriela - Comisia Naţională a Valorilor 

Mobiliare; 
- domnul Barbulescu Nelson - Comisia Naţională a Valorilor 

Mobiliare; 
- domnul Copariu Ciprian - Comisia Naţională a Valorilor 

Mobiliare; 
- domnul Chiriac Cornel - Ministerul Economiei şi 

Comerţului; 
- doamna Vlad Alina - Ministerul Economiei şi 

Comerţului; 
- domnul Sevan Teofil - S.C. TERMOELECTRICA – S.A.; 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

Bucureşti,        21.03.2005  
Nr. 22/128 

Administrator
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- domnul  Ciutacu Constantin - Consiliul Concurenţei; 
- doamna Gociu Cristina - Autoritatea pentru Valorificarea 

Activelor Statului; 
- doamna Monica Medeleanu - Ministerul Integrării Europene; 
- domnul Adrian Ciocănea - Ministerul Integrării Europene. 

 
 
Lucrările comisiei au fost conduse de domnul Eugen Nicolăescu, 

vicepreşedintele comisie, care pentru început a supus la vot ordinea de zi, iar 
începând cu punctul 5 de către domnul Mihai Tănăsescu, preşedintele comisiei: 

 
I. FOND 

 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.16/2005 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile 
aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în 
memorandumurile de finanţare încheiate între Guvernul 
României şi Comisia Europeană referitoare la Programul naţional 
PHARE 2004 pentru România, la Programul 2004 pentru sprijin 
comunitar în domeniul securităţii nucleare pentru România şi la 
Programele 2004 de cooperare transfrontalieră şi de vecinătate -
cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, 
Serbia şi Muntenegru, Moldova şi Ucraina.PLX58/2005 
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.15/2005 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile 
aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în 
Memorandumul de finanţare încheiat între Guvernul României şi 
Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 2003 
pentru România, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2003, în 
Memorandumul de finanţare încheiat între Guvernul României şi 
Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare 
transfrontalieră între Bulgaria şi România pentru anul 2003, 
semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de 
finanţare încheiat între Guvernul României şi Comisia Europeană 
referitor la Programul de cooperare transfrontalieră între Ungaria 
şi România pentru anul 2003, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 
2003, în Memorandumul de finanţare încheiat între Guvernul 
României şi Comisia Europeană referitor la Programul Iniţiativa 
Graniţe Externe 2003 pentru România, semnat la Bucureşti la 19 
decembrie 2003, şi în Memorandumul de finanţare încheiat între 
Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul 
2003 pentru sprijin comunitar în domeniul securităţii nucleare 
pentru România, semnat la Bucureşti la 16 ianuarie 
2004.PLX57/2005 
3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.5/2005 pentru modificarea alin.(1) al art.6 din Legea 
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nr.348/2004 privind denominarea monedei 
naţionale.PLX59/2005 
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.20/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală.PLX56/2005 
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.8/2005 privind stabilirea unor masuri de preluare a Gărzii 
Financiare si a Autorităţii Naţionale a Vămilor in subordinea 
Ministerului Finanţelor Publice, precum si a unor masuri de 
reorganizare a Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscala.PLX46/2005 
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 91/2004 pentru aprobarea unor măsuri financiare 
privind reglementarea unor obligaţii de plată ale societăţilor 
comerciale desprinse din Societatea Comercială de Producere a 
Energiei Electrice şi Termice „Termoelectrica” SA în urma 
procesului de restructurare.PLX84/2005 
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 108/2004 privind unele măsuri pentru relansarea 
economică a Societăţii Comerciale „LAMINORUL” – S.A. 
Brăila.PLX85/2005 
8. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 112/2004 privind acordarea de către Autoritatea 
pentru Valorificarea Activelor Statului a unui împrumut 
Societăţii Comerciale TRACTORUL UTB – S.A. 
BRAŞOV.PLX86/2005 
9. Proiectul de Lege pentru respingerea 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.PLX87/2005 
10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor 
români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în 
urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la 
Craiova la 7 septembrie 1940, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 105 din 7 februarie 2002.PlX565/2004 
11. Propunerea legislativă privind acordarea de compensaţii 
cetăţenilor români, care n-au beneficiat de prevederile Legii nr. 
9/1998, pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în 
urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la 
Craiova, la 7 septembrie 1940.PlX327/2004 
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II. AVIZE 
 
12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 7/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în 
cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 
Terorism.PLX79/2005 
13. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 100/2004 privind trecerea unor terenuri forestiere 
din proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei 
Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA, în proprietatea 
Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor.PLX83/2005 
14. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 134/2004 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele 
măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul 
Siderurgic „SIDEX” S.A. Galaţi.PLX88/2005 
 
Comisia a început dezbaterea ordinii de zi  cu: 

              
I. FOND 

 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.16/2005 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în 
implementarea programelor PHARE prevăzute în memorandumurile de 
finanţare încheiate între Guvernul României şi Comisia Europeană referitoare 
la Programul naţional PHARE 2004 pentru România, la Programul 2004 pentru 
sprijin comunitar în domeniul securităţii nucleare pentru România şi la 
Programele 2004 de cooperare transfrontalieră şi de vecinătate -cooperare 
transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia şi Muntenegru, 
Moldova şi Ucraina.PLX58/2005  
                2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.15/2005 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în 
implementarea programelor PHARE prevăzute în Memorandumul de finanţare 
încheiat între Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul 
naţional PHARE 2003 pentru România, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 
2003, în Memorandumul de finanţare încheiat între Guvernul României şi 
Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră între 
Bulgaria şi România pentru anul 2003, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2003, 
în Memorandumul de finanţare încheiat între Guvernul României şi Comisia 
Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră între Ungaria şi 
România pentru anul 2003, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2003, în 
Memorandumul de finanţare încheiat între Guvernul României şi Comisia 
Europeană referitor la Programul Iniţiativa Graniţe Externe 2003 pentru 
România, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2003, şi în Memorandumul de 
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finanţare încheiat între Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la 
Programul 2003 pentru sprijin comunitar în domeniul securităţii nucleare 
pentru România, semnat la Bucureşti la 16 ianuarie 2004.PLX57/2005 

Ambele proiecte de lege având ca obiect de reglementare aspecte financiar 
– contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE  s-au dezbătut în 
prezenţa domnului Iakab Istvan – secretar de stat  Ministerul Finanţelor Publice.  

Domnul vicepreşedinte Eugen Nicolăescu doreşte să se sublinieze aspectele 
importante din aceste proiecte de lege. 

Domnul Iakab Istvan informează membrii comisiei că prin Legea nr. 
590/2003 privind tratatele, memorandumurile de finanţare dintre Guvernul României 
şi Comisia Europeană intră în vigoare la data semnării lor, fără a mai fi necesară 
parcurgerea procedurii de ratificare. Domnia sa arată că tocmai această exceptare, 
limitează posibilitatea de a acorda un caracter legal regulilor financiar-contabile care 
permit transferul de fonduri şi efectuarea tuturor plăţilor aferente implementării 
proiectelor PHARE. Faţă de cele prezentate , au fost întocmite proiectele de lege 
aflate în dezbatere. 

Domnul deputat Merka Adrian întreabă dacă pentru anii 2005-2006 
programul de cooperare transfrontalieră între România şi Bulgaria va continua. 

Domnul Iakob Istvan răspunde că pentru anii viitori vor fi alte 
memorandumuri de finanţare, cele aflate în dezbatere astăzi se referă la anii 2003-
2004. 

Domnul deputat Merka Adrian menţionează că sunt probleme şi vor fi 
probleme de finanţare. 

Domnul Iakob Istvan confirmă că programul de cooperare transfrontalieră 
între Bulgaria şi România va continua. 

Domnul deputat Cosea Mircea subliniază că este o modificare în sistem, 
dar programele vor continua. 

Domnul vicepreşedinte Eugen Nicolăescu supune la vot ambele proiecte de 
lege. 

În urma dezbaterii, comisia, cu unanimitate de voturi a hotărât întocmirea 
unor rapoarte în forma adoptată de Senat. 

 
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.5/2005 pentru modificarea alin.(1) al art.6 din Legea nr.348/2004 privind 
denominarea monedei naţionale.PLX59/2005 s-a dezbătut în prezenţa doamnei 
Dascălu Doina – secretar de stat Ministerul Finanţelor Publice, a doamnei Horobeanu 
Sofia – director general adjunct, domnului Matei Gheorghe – director general din 
cadrul aceluiaşi minister. La dezbatere au participat şi doamna Anghelache Gabriela 
– preşedinte C.N.V.M., Bărbulescu Nelson – consilier, Copariu Ciprian – director 
C.N.V.M. 

Doamna Dascălu Doina informează membrii comisiei că O.G. nr. 5/2005 
modifică un singur articol în sensul că de la data de 1 iulie 2005, persoanele 
prevăzute la art. I din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, vor întocmi 
situaţiile financiare numai în moneda nouă. Domnia sa menţionează că la Senat 
amendamentul a fost acceptat, însă adresează rugămintea ca normele contabile 
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propuse de Ministerul Finanţelor Publice să fie elaborate de C.N.V.M. şi avizate de 
M.F.P. 

Domnul vicepreşedinte Eugen Nicolăescu consideră că C.N.V.M. trebuie 
să facă anumite precizări. 

Doamna deputat Iordache Graţiela aduce în atenţie că dumneaei a propus 
ca normele să fie emise de C.N.V.M. 

Doamna Anghelache Gabriela exprimă faptul că nu s-a primit solicitare cu 
privire la anumite explicaţii suplimentare la propunerile făcute de C.N.V.M. Domnia 
sa precizează că C.N.V.M nu se eschivează să elaboreze norme, dar nu sunt 
specialişti. De asemenea dumneaei confirmă că există disponibilitate pentru a acorda 
sprijin M.F.P. 

Doamna deputat Iordache Graţiela înţelege lipsa specialiştilor dar insistă să 
se precizeze că normele au fost elaborate de Ministerul Finanţelor Publice şi 
C.N.V.M. deoarece sunt norme specifice pentru piaţa de capital. Domnia sa 
precizează că în general ,normele sunt elaborate de C.N.V.M. dar semnate de M.F.P. 

Domnul vicepreşedinte Nicolăescu Eugen este de acord cu cele spuse de 
doamna deputat Iordache, dar doreşte să cunoască punctul de vedere al M.F.P. şi al 
C.N.V.M. pe amendamente. 

Doamna Dascălu Doina este de acord cu amendamentele şi solicită 
sprijinul C.N.V.M. pentru aplicarea normelor. 

Doamna Anghelache Gabriela precizează că aceste amendamente s-au 
formulat în scopul preîntâmpinării problemelor ce ar putea apare pe piaţa de capital 
urmare denominării, mai exact asupra valorii nominale a acţiunilor. 

Domnul vicepreşedinte Nicolăescu Eugen consideră că trebuie să existe 
colaborare între cele două instituţii şi propune reformularea articolului 5, alineatul 42 
astfel “ Diminuarea capitalului social va fi înregistrată de către societăţile respective, 
conform normelor emise de Ministerul Finanţelor Publice şi Comisia Naţionala a 
Valorilor Mobiliare.” 

Domnul vicepreşedinte Nicolăescu Eugen întreabă reprezentanţii M.F.P. şi 
C.N.V.M. dacă sunt de acord şi i se răspunde afirmativ. 

Domnul deputat Coşea Mircea constată că astăzi se discută pe tehnică şi nu 
se ating probleme de fond. Domnia sa observă că doamna Anghelache nu are 
posibilitatea tehnică de a elabora norme. 

Dumnealui consideră că ar trebui să existe un centru de gândire al normelor 
la nivelul comisiei şi este de acord cu formularea doamnei Iordache. 

Domnul vicepreşedinte Nicolăescu Eugen atenţionează membrii comisiei 
că acest proiect de lege se rediscută şi trebuie rezolvate problemele punctual, nu 
numai probleme de principiu. Domnia sa propune să se adopte amendamentul de 
tehnică iar problemele de fond să se amâne până când C.N.V.M. vine cu precizări. 

Domnul vicepreşedinte Nicolăescu Eugen propune să se adopte 
amendamentul formulat, să se rezolve partea tehnică, iar peste o săptămână partea de 
fond. 

Supus la vot amendamentul formulat de domnul deputat Nicolăescu a fost 
adoptat cu unanimitate de voturi. 

Domnul vicepreşedinte Nicolăescu Eugen aduce în atenţie membrilor 
comisiei amendamentul formulat de domnul Mugur Isărescu – guvernatorul B.N.R.. 
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Amendamentul se referă la preschimbarea termenului de 3 ani cu o perioadă 
nelimitată de timp. 

Domnul deputat Coşea Mircea propune că acest amendament nu trebuie 
acceptat considerând că ar fi o dezarmare în faţa trecerii la euro. 

Domnul vicepreşedinte Nicolăescu Eugen propune adoptarea 
amendamentului propus de guvernatorul B.N.R. 

Doamna deputat Rusu Mihaela este de acord cu propunerea domnului 
vicepreşedinte. 

În urma dezbaterilor, comisia cu unanimitate de voturi, a fost de acord cu 
amendamentul formulat de B.N.R. şi amânarea dezbaterilor pentru o săptămână. 

 
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.20/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală.PLX56/2005 

Domnul preşedinte Nicolăescu Eugen propune amânarea dezbaterilor până 
la modificarea Codului fiscal în vederea asigurării coerenţei legislative . 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu doreşte să se înainteze din partea 
comisiei o adresă către Biroul Permanent prin care să se solicite prelungirea 
termenului de depunere a raportului la acest proiect de lege. 

Domnul vicepreşedinte Nicolăescu Eugen propune termenul de 15 zile de 
la data sesizării comisiei cu noua iniţiativă legislativă. 

Supus la vot, comisia a decis amânarea dezbaterii proiectului de lege. 
 
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.8/2005 privind stabilirea unor masuri de preluare a Gărzii Financiare si a 
Autorităţii Naţionale a Vămilor in subordinea Ministerului Finanţelor Publice, 
precum si a unor masuri de reorganizare a Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscala.PLX46/2005 s-a dezbătut în prezenţa domnului Bodu Sebastian – secretar de 
stat M.F.P. 

Domnul Bodu Sebastian face din nou cunoscut membrilor comisiei că, 
Garda  Financiară va intra în structura A.N.A.F. Domnia sa subliniază că în 
competenţa Gărzii financiare nu intră întocmirea deciziilor de impunere, aceasta 
având ca rol controlul evaziunii fiscale. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu consideră ca fiind necesară implicarea 
mai mult a Gărzii financiare în actul de control. Domnia sa a dat un exemplu în cazul 
unui târg din Mamaia când Garda Financiară a dat amenzi fără  a emite acte de 
control. 

Domnul Bodu Sebastian informează că doreşte să existe echipe mixte de la 
Garda financiară şi de la administraţia financiară. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu aminteşte domnului Bodu Sebastian 
că există amendamente formulate în şedinţa trecută şi îl întreabă dacă este de acord 
cu acestea. 

Domnul Bodu Sebastian confirmă acest lucru. 
Doamna deputat Mihăilescu Dorina are rugămintea de a se revedea modul 

în care  s-a făcut amendamentul la art. 5, alineatul (2). Dumneaei consideră că nu 
pentru orice faptă penală trebuie să fie prezent personalul M.A.I. 
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Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu propune să se completeze cu sintagma 
“fapte penale majore”. 

Domnul vicepreşedinte Nicolăescu Eugen propune un amendament  la art. 
5 alineatul (2): “Garda Financiară, în cazul în care există indicii de săvârşire a unor 
fapte penale, poate solicita Ministerului Administraţiei şi Internelor să asigure 
personalul….” 

Domnul Bodu Sebastian este de acord. 
Doamna deputat Iordache Graţiela întreabă dacă observaţiile şi propunerile 

făcute de Consiliul Legislativ au fost preluate în textul legislativ deoarece sunt 
aspecte de tehnică legislativă. 

Domnul Bodu Sebastan nu ştie dacă toate observaţiile şi propunerile au fost 
preluate. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu informează că avizul Consiliului 
Legislativ este consultativ şi adresează rugămintea domnului Bodul Sebastian să 
verifice dacă au fost preluate modificările în textul de lege şi să motiveze dacă 
acestea nu există. 

Domnul deputat Popeangă Petre întreabă dacă se intenţionează să se revadă 
sistemul de stimulente acordate comisarilor. 

Domnul Bodu Sebastian informează că se doreşte promovarea unui text de 
lege prin care să se formeze un fond de stimulente. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu consideră că sistemul stimulentelor 
este unul hibrid şi apreciază ca salariul ar trebui să fie corespunzător. 

Domnul deputat Popeangă Petre întreabă dacă se are în vedere un alt tip de 
stimulente pentru cei implicaţi direct în activitatea de control. 

Domnul Bodu Sebastian răspunde că nu a luat încă nici o decizie în acest 
sens. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu supune la vot aprobarea proiectului de 
lege cu amendamentele formulate şi acceptate de iniţiator. 

În urma supunerii la vot, comisia, cu unanimitate de voturi a hotărât 
întocmirea unui raport cu amendamente. 

 
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 91/2004 pentru aprobarea unor măsuri financiare privind 
reglementarea unor obligaţii de plată ale societăţilor comerciale desprinse din 
Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice 
„Termoelectrica” SA în urma procesului de restructurare.PLX84/2005 s-a 
dezbătut în prezenţa domnului Cornel Chiriac – secretar de stat Ministerul Economiei 
şi Comerţului şi a doamnei Vlad Alina – expert în cadrul aceluiaşi minister. 

Domnul Cornel Chiriac precizează că prin această ordonanţă se doreşte 
practic, o igienizare în sistemul centralelor. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu consideră că procesul de restructurare 
trebuie continuat, trebuie accelerat procesul de reformă şi de aceea supune la vot 
aprobarea acestui act normativ. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, comisia a decis 
întocmirea unui raport în forma adoptată de Senat. 
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7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 108/2004 privind unele măsuri pentru relansarea economică a 
Societăţii Comerciale „LAMINORUL” – S.A. Brăila.PLX85/2005 

Cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât amânarea dezbaterilor pentru 
săptămâna următoare, deoarece aşa cum au hotărât membrii comisiei, trebuia să fie 
prezent ministrul sau secretarul de stat care să susţină proiectul de lege aflat pe 
ordinea de zi. 

 
8. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 112/2004 privind acordarea de către Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor Statului a unui împrumut Societăţii Comerciale 
TRACTORUL UTB – S.A. BRAŞOV.PLX86/2005 

Cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât amânarea dezbaterilor pentru 
săptămâna următoare. 

 
9. Proiectul de Lege pentru respingerea 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.PLX87/2005 

Cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât amânarea dezbaterilor pentru 
săptămâna următoare. 

 
10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile 
trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre 
România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 7 februarie 
2002.PlX565/2004 s-a dezbătut în prezenţa domnului Remus Baciu – secretar de stat 
la Cancelaria Primului – Ministru şi domnul Andrei Micu consilier Cancelaria 
Primului – Ministru. 

Domnul Remus Baciu are câteva observaţii privind introducerea de 
compensaţii pentru plantaţiile de pomi fructiferi şi/sau pepinierelor de pomi fructiferi 
altoiţi, precum şi a recoltelor neculese de pe aceste plantaţii. Domnia sa nu este de 
acord cu aceste prevederi deoarece nu există documente care să dovedească valoarea 
acelor recolte. 

Domnul Remus Baciu nu este de acord nici cu stabilirea unui nou termen, 
acesta făcând obiectul unei alte propuneri legislative. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu propune membrilor comisiei să fie de 
acord cu punctul de vedere al Guvernului. 

În urma supunerii la vot, comisia cu unanimitate de voturi a decis 
întocmirea unui raport de respingere. 

 
11. Propunerea legislativă privind acordarea de compensaţii 

cetăţenilor români, care n-au beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998, pentru 
bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului 
dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova, la 7 septembrie 
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1940.PlX327/2004 s-a dezbătut în prezenţa domnului Remus Baciu – secretar de stat 
la Cancelaria primului – Ministru care a făcut cunoscut punctul de vedere al 
Guvernului. 

În urma dezbaterilor, comisia a decis întocmirea unui raport cu 
amendamente care se găsesc ca anexă la raportul întocmit la prezentul act normativ. 

 
II. AVIZE 

 
12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 7/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 508/2004 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a 
Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 
Terorism.PLX79/2005 

Cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât amânarea dezbaterilor pentru 
săptămâna următoare deoarece nu s-a prezentat iniţiatorul. 

 
13. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 100/2004 privind trecerea unor terenuri forestiere din 
proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor 
– ROMSILVA, în proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor.PLX83/2005 

Cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât amânarea dezbaterilor pentru 
săptămâna următoare deoarece nu s-a prezentat iniţiatorul 

 
14. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 134/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea 
Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic „SIDEX” S.A. Galaţi.PLX88/2005 

Cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât amânarea dezbaterilor pentru 
săptămâna următoare deoarece nu s-a prezentat iniţiatorul 
 
 
 
 

 
Mihai Nicolae Tănăsescu 

 
PREŞEDINTE 

 
 
 
 

Întocmit, 
Giorgiana Ene 


