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PROCES – VERBAL 
  

al  şedinţelor de comisie din zilele de  30 şi 31 martie 2005 
 
 
 
 
La lucrările comisiei din zilele de 30 şi 31 martie 2005 au fost prezenţi 25  

deputaţi, fiind absenţi motivat 2, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei  au participat următorii invitaţi: 

 
- domnul Septimiu Buzaşu - Ministerul Transporturilor, 

Construcţiilor şi Turismului; 
- doamna Ecaterina Munteanu - Ministerul Transporturilor, 

Construcţiilor şi Turismului; 
- domnul Vasile Olievschi - Ministerul Transporturilor, 

Construcţiilor şi Turismului; 
- doamna Ortansa Munteanu - Ministerul Transporturilor, 

Construcţiilor şi Turismului; 
- domnul Delca Gheorghe - Ministerul Transporturilor, 

Construcţiilor şi Turismului; 
- domnul Cojoc Marin - Ministerul Finanţelor Publice; 
- domnul Matei Gheorghe - Ministerul Finanţelor Publice; 
- domnul Onisei Ioan - Ministerul Culturii şi Cultelor. 
 
 
Lucrările comisiei au fost conduse de domnul Mihai Tănăsescu, 

preşedintele comisiei. 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

Bucureşti,        07.04.2005  
Nr. 22/152 

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

I. FOND 
 
1. 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 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.9/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele locale.PLX100/2005 
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
10/2005 privind reglementarea unor măsuri 
financiare.PLX67/2005 
 

II. AVIZE 
 
4. 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  
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea participării Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie a României, în calitate de observator, la 
Asociaţia “Reţeaua Preşedinţilor Curţilor Supreme de Justiţie ale 
Uniunii Europene”.PLX99/2005 
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
7/2005 pentru aprobarea Regulamentului de transport pe căile 
ferate din România.PLX68/2005 
7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
21/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 
privind regimul drumurilor.PLX89/2005   
8. Propunerea legislativă privind înfiinţarea comunei Boghiş, 
judeţul Sălaj, prin reorganizarea comunei Nuşfalău.Plx63/2005 
 
Comisia a început dezbaterea ordinii de zi  cu: 

              
Miercuri  30 martie 2005 

 
I. FOND 

 
1. 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) 
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                  Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu informează membrii comisiei că 
acest proiect de lege a fost aprobat, în şedinţa din data de 22 martie 2005, sub rezerva 
primirii avizului Consiliului Concurenţei.  În data de 24 martie 2005 s-a primit avizul 
Consiliului Concurenţei care interzice ajutorul de stat în sumă de 95 miliarde lei, 
acordat S.C. Laminorul S.A. Brăila. De asemenea domnia sa precizează că A.V.A.S. 
a comunicat că se supune Deciziei Consiliului Concurenţei şi va încerca să negocieze 
măsuri de recuperare a împrumutului acordat, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare. 

  Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu precizează că sunt două posibilităţi 
pentru acest Proiect de Lege: prima este aceea de a se relua dezbaterile şi cea de a 
doua, aşa cum a propus domnul deputat Popeangă, să se facă raport de respingere. 

În urma dezbaterilor, comisia cu unanimitate de voturi a hotărât 
întocmirea unui raport de respingere. 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.9/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.45/2003 privind finanţele locale(PLX100/2005) s-a dezbătut în prezenţa 
domnului Cojoc Marin - director general adjunct la Ministerul Finanţelor Publice. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu supune  aprobării membrilor comisiei 
scrisoarea oficială transmisă de domnul Ionel Popescu – ministrul Ministerul 
Finanţelor Publice prin care domnul Marin Cojoc este desemnat să susţină proiectului 
de Lege aflat în dezbatere. 

Domnul deputat Popeangă Petre susţine că trebuie respectat principiul deja 
instituit de comisie ca la dezbateri să participe ministrul sau secretarul de stat 
coordonator. 

Domnul deputat Drăguş Radu subliniază că este o adresă oficială şi 
propune să se facă o excepţie. 

Domnul deputat Nicolăescu Eugen este de acord cu această propunere 
motivând că domnul Cojoc Marin este director general adjunct şi se ocupă de aceste 
probleme. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu supune comisiei spre aprobare ca 
domnul Marin Cojoc să susţină proiectul de lege având în vedere importanţa actului 
normativ pentru colectivităţile locale şi în plus, subliniază că aceasta trebuie să fie o 
excepţie şi nu o regulă . 

Doamna deputat Iordache Graţiela apreciază că derogarea de la principiul 
instituit înseamnă încălcarea acestuia. Domnia sa precizează că se supune majorităţii 
dar nu este de acord cu încălcarea regulii. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu subliniază încă o dată că este un 
proiect de lege foarte important pentru administraţia locală şi de aceea este de acord 
ca domnul Cojoc să –l susţină deşi împărtăşeşte şi opinia doamnei deputat Iordache 
Graţiela. 

Cu majoritate de voturi membrii comisiei au fost de acord ca domnul Cojoc 
Marin să susţină proiectul de lege aflat în dezbatere. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu aduce la cunoştinţă membrilor 
comisiei că există un articol al Legii finanţelor publice în care se precizează că 
fiecare act normativ trebuie să fie însoţit de fişa financiară şi a constatat că la nici un 
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act normativ aceasta nu a existat. Domnia sa î-l întreabă pe domnul Cojoc dacă are 
fişă financiară. 

Domnul Cojoc Marin explică că în nota de fundamentare a proiectului de 
Lege pentru modificarea O.U.G. nr. 45/2003 se prezintă o influenţă de 11.200 
miliarde lei şi se prevede modificarea şi defalcarea cotelor pentru menţinerea 
nivelului bugetelor locale programate iniţial pentru anul 2005. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu doreşte să se facă înţeles şi subliniază 
că Legea finanţelor publice spune clar că fiecare proiect de lege trebuie să fie însoţit 
de fişa financiară. Domnia sa comentează că expunerea de motive arată că prin 
aplicarea cotei unice de impozitare, se vor diminua veniturile bugetelor locale şi se 
întreabă dacă această precizare poate constitui un element care să înlocuiască fişa 
financiară. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu întreabă dacă prin modificarea 
cotelor, veniturile bugetelor locale vor fi suficiente pentru punerea în practică a 
proiectelor. 

Domnul Cojoc Marin explică că s-au menţinut sumele la nivelul programat 
iniţial pentru anul 2005, nu s-au modificat decât cotele defalcate din impozitul pe 
venit. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu întreabă dacă la rectificare se are în 
vedere majorarea salariilor. 

Domnul Cojoc Marin informează membrii comisiei că prin rectificarea 
anunţată se are în vedere majorarea salariilor profesorilor. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu întreabă reprezentantul M.F.P. dacă 
este de acord cu amendamentul formulat de Senat. 

Domnul Cojoc Marin răspunde afirmativ şi precizează membrilor comisiei 
că de fapt prin amendamentul formulat de Senat hotărârea este considerată nulă dacă 
nu se respectă criteriile de repartizare a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale. 

Domnul deputat Nicolăescu Eugen face un comentariu referitor la cota 
unică care, apreciază Domnia sa, nu este agreată de domnul preşedinte Tănăsescu. 
Domnia sa consideră că trebuie să existe prudenţă, crede în cota unică şi consideră că 
aceasta va aduce bani mai mulţi la buget, din impozitul pe venit şi va scoate la 
suprafaţă şi o parte din economia subterană.  

Domnul deputat Nicolăescu apreciază că la MFP trebuie să se cunoască 
nivelul încasărilor la bugetul de stat şi la nivelul bugetelor locale şi întreabă dacă prin 
majorarea acestor cote bugetele locale vor avea mai mulţi bani. 

Domnul Cojoc Marin a prezentat încasările din impozitul pe venit pe 
primele trei luni ale anului 2005 comparativ cu anul 2004. 

Doamna deputat Iordache Graţiela informează că există un ordin al M.F.P.  
privind preluarea datoriilor marilor contribuabili. Acest ordin presupune elaborarea 
unor norme. Domnia sa întreabă dacă au fost elaborate normele şi dacă ordinul 
respectiv are influenţe financiare asupra bugetelor locale. 

Domnul Cojoc Marin precizează că nu are nici o influenţă întrucât 
impozitul pe venit se varsă de către agentul economic acolo unde îşi are sediul social  
sau punctul de lucru. 

In urma dezbaterilor, comisia cu unanimitate de voturi a hotărât întocmirea 
unui raport în forma adoptată de Senat 
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3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare.PLX67/2005 

În prezenţa domnului Onisei Ioan se dezbate secţiunea a 6-a din Ordonanţă 
care reglementează finanţarea nerambursabilă din bugetul Fondului Cultural Naţional 
şi din bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor, a programelor, proiectelor şi acţiunilor 
culturale. 

Domnul Onisei Ioan informează membrii comisiei că doar la art. 17 
punctul k)  a intervenit o modificare prin care se creează o mai bună administrare a 
fondului cultural, în sensul alimentării corespunzătoare şi se creează posibilitatea ca 
aceste surse să fie mai bine urmărite. Domnia sa precizează că este de acord cu 
amendamentele făcute de Comisia pentru cultură. 

Doamna deputat Iordache Graţiela consideră că la art. 17 litera f) procentul 
de 2% aplicat la încasările realizate de agenţii economici care comercializează bunuri 
culturale reprezintă mai mult decât profitul lor. Domnia sa întreabă ce înseamnă 
produse de artă populară. Dumneaei consideră de neacceptat cota de 2% din 
veniturile realizate de agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în incinta sau 
în spaţiul de protecţie a monumentelor istorice proprietate publică, aşa cum este 
prevăzut la art. 17 litera h). 

Doamna deputat Iordache Graţiela doreşte să se definească clar ce 
înseamnă monument istoric şi care dintre ele intră sub incidenţe acestei definiţii. 
Pentru a arăta necesitatea acestei clarificări, Domnia sa dă exemplu Liceului “Andrei 
Mureşan” care este considerat monument istoric , acesta are un chioşc în care se vând 
pateuri şi se întreabă “cum puteţi să cereţi 2% din cifra de afaceri  când acest liceu nu 
atrage turişti?” Domnia sa consideră că este o problemă de logică economică. 

Domnul Onisei Ioan precizează că „ spaţiul protejat” înseamnă un regim 
juridic pentru autorizarea agenţilor economici şi în acest sens, susţine că în incinta 
monumentelor istorice trebuie să funcţioneze societăţi comerciale care au de a face  
cu promovarea şi punerea în valoare a acestor monumente. 

Doamna deputat Iordache Graţiela insistă asupra cazului  Liceul “Andrei 
Mureşan” care este considerat monument istoric care are un chioşc prin care 
comercializează produse alimentare şi este impozitat cu o cotă de 2% din încasări. 

Domnul Onisei Ioan subliniază că trebuie autorizate numai activităţile care 
promovează monumentele istorice. 

Domnul deputat Coşea Mircea este de părere că ar trebui precizat că este 
vorba doar de monumentele istorice care atrag vizitatori. Domnia sa apreciază că s-ar 
putea raporta la cele care taie bilete. 

Domnul Onisei Ioan precizează că este foarte greu de stabilit care vor fi 
vizitatori sau nu. 

Doamna Iordache Graţiela propune un amendament la lit. h “ o cotă de 2% 
din profiturile realizate…..”, adică propune înlocuirea sintagmei „ veniturile” cu 
sintagma „ profiturile” . 

Domnul deputat Nicolăescu Eugen consideră că agenţii economici din 
incinta sau din preajma monumentelor istorice cunosc constrângerile la care sunt 
supuşi şi este problema lor. Domnia sa subliniază că Ministerul Culturii trebuie să fie 
exigent cu eliberarea autorizaţiilor de funcţionare şi să le verifice pe cele existente. 
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Domnul deputat Silaghi Ovidiu, face cunoscut membrilor comisiei că în 
incinta muzeului din Satu Mare există două magazine. Muzeul a închiriat spaţii 
pentru a subzista şi de aceea întreabă ce fac agenţii economici din incinta muzeului 
din Satu Mare. Domnia sa avertizează că dacă se supun acestei prevederi aceşti agenţi 
vor pleca, muzeul nemaiavând fondurile din închirieri şi apreciază că prevederea este 
în detrimentul actului cultural. 

Domnul deputat Drăguş Radu  apreciază că în cazul muzeelor este vorba de 
o afacere. Dacă agentului economic îi convine bine, dacă nu pleacă în altă parte. 
Referitor la licee, monumente istorice, Domnia sa apreciază că în preajma lor există 
chioşcuri care vând de toate. Nu au ce căuta acolo. Când s-au aşezat lângă liceu, au 
ştiut ce fac. 

Domnul deputat Mocanu Alexandru nu crede că este corect să restrângem 
categoria monumentelor istorice pe criteriul biletului de intrare deoarece intrarea la 
unele monumente istorice este gratuită. 

Doamna deputat Iordache Graţiela face referire la legea sponsorizării şi 
întreabă de ce nu se intervine prin această lege. Domnia sa consideră că a justifica că 
bugetul Ministerului Culturii este mic şi de aceea s-a introdus cota de 2% pentru 
agenţii economici nu este corect. 

În urma dezbaterilor s-au propus o serie de amendamente care sunt 
cuprinse în anexa la raportul actului normativ. 

Domnul vicepreşedinte Nicolăescu Eugen supune la vot secţiunea a 6-a în 
ansamblul ei. 

Cu două voturi împotrivă - domnul deputat Baban Ştefan, Grupul 
Parlamentar PPRM şi doamna deputat Rusu Mihaela, Grupul Parlamentar PSD - şi o 
abţinere a doamnei deputat Iordache Graţiela, Grupul Parlamentar PUR, secţiunea a 
6-a a fost adoptată. 

Pentru celelalte secţiuni ale O.G. nr. 10/2005 dezbaterile au fost amânate 
pentru şedinţa viitoare întrucât nu s-a prezentat iniţiatorul. 

 
 

JOI  31 martie 2005 
 

II. AVIZE 
 
4. 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 viitoare deoarece nu s-a prezentat iniţiatorul. 

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea participării Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie a României, în calitate de observator, la Asociaţia “Reţeaua 
Preşedinţilor Curţilor Supreme de Justiţie ale Uniunii Europene”.PLX99/2005 

Cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât amânarea dezbaterilor pentru 
săptămâna viitoare deoarece nu s-a prezentat iniţiatorul. 
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6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
7/2005 pentru aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din 
România.PLX68/2005 s-a dezbătut în prezenţa domnului Septimiu Buzaşu - secretar 
de stat la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi a domnului 
Vasile Olievschi – director în cadrul aceluiaşi minister. 

Domnul Septimiu Buzaşu informează membrii comisiei că prin această 
ordonanţă se actualizează prevederile regulamentului de transport pe căile ferate din 
România. În perspectiva integrării României în Uniunea Europeană, este obligatorie 
actualizarea prevederilor Regulamentului de transport în vigoare. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu  întreabă care sunt influenţele 
financiare şi dacă s-a făcut o prognoză asupra veniturilor de încasat. 

Domnul Septimiu Buzaşu precizează că în perspectiva liberalizării pieţei de 
transport feroviar, pe infrastructura românească, în condiţiile legii, vor putea activa şi 
operatori străini, dar nu s-a făcut o prognoză. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu întreabă dacă s-a avut în vedere în 
BVC acest tip de venit posibil a fi realizat. 

Domnul Vasile Olievschi răspunde că nu vor fi schimbări în plan financiar. 
Domnul deputat Nicolăescu Eugen întreabă dacă prin acest proiect de lege 

privind aprobarea OG nr. 7/2005 se obţin venituri suplimentare. 
Domnul deputat Popeangă Petre întreabă care sunt efectele activităţii pe 

plan financiar. 
Domnul Vasile Olievschi aduce la cunoştinţă membrilor comisiei că prin 

ordonanţa nr. 7/2005 se reglementează un document care stabileşte obligaţiile şi 
drepturile oricărui cărăuş şi a beneficiarului său. Ordonanţa nu are modificări 
spectaculoase, regulamentul din 1997 nu ţine seama că pe piaţă au apărut şi operatori 
privaţi. Domnia sa menţionează că nu speră în venituri mari din liniile neoperabile, se 
doreşte ca liniile neoperabile să fie date la operatori privaţi care să le exploateze cu 
costuri mai mici. Domnul Vasile Olievschi subliniază că se vor percepe chirii la 
nivelul taxelor şi impozitelor plătite la stat, la nivel de amortisment deoarece se 
doreşte o încurajare a operatorilor privaţi, păstrarea acestor linii şi astfel 
preîntâmpinarea unor probleme sociale. 

Domnul preşedinte întreabă dacă C.F.R. are conturile blocate. 
Domnul Septimiu Buzaşu răspunde că C.F.R. are conturile blocate , nu şi 

operatorii care primesc direct banii. 
Domnul deputat Popeangă Petre întreabă dacă s-au gândit ca relaţia cu 

utilizatorul să fie la nivelul costurilor. 
Domnul Vasile Olievschi informează că nu face obiectul regulamentului 

dar precizează că pentru calea ferată se alocă 0,7% din PIB, un procent bun 
comparativ cu ţările membre U.E., materialele aduse au preţuri mari dar tarifele nu 
sunt europene. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu întreabă la ce nivel se ridică 
subvenţia. 

Domnul Vasile Olievschi răspunde că subvenţia este de peste 50%, mult 
mai mare decât nivelul european. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu apreciază că în această situaţie, 
restructurarea trebuie să continue şi supune la vot acest proiect de lege. 
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Cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât întocmirea unui aviz în forma 
adoptată de Senat. 

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
21/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor.PLX89/2005 s-a dezbătut în prezenţa domnului Septimiu Buzaşu - 
secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi a 
domnului Vasile Olievschi –director în cadrul aceluiaşi minister. 

Prin prezenta Ordonanţă a Guvernului se propune posibilitatea 
contravenientului de a achita în termen de 48 de ore jumătate din minimul amenzii, 
condiţionat de plata în acelaşi termen a contravalorii autorizaţiei speciale de 
transport. 

Măsurile propuse de modificare a sancţiunilor existente, de introducere de 
noi sancţiuni şi precizări în privinţa aplicării sancţiunii şi al contravenienţilor au fost 
luate ca urmare a reducerii tarifelor suplimentare de utilizate aplicate pentru depăşirea 
limitelor masice şi dimensiunilor maxime admise, precum şi acordării de facilităţi la 
emiterea autorizaţiilor speciale de transport. 

Cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât întocmirea unui aviz în forma 
adoptată de Senat. 

8. Propunerea legislativă privind înfiinţarea comunei Boghiş, judeţul 
Sălaj, prin reorganizarea comunei Nuşfalău.Plx63/2005 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 
 

PREŞEDINTE 
 
 
 

 
 

Întocmit, 
Giorgiana Ene 


