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PROCES – VERBAL 
  

al  şedinţelor de comisie din ziua de  12 aprilie 2005 
 
 
 
 
 
La lucrările comisiei din ziua de 12 aprilie 2005 au fost prezenţi 21  

deputaţi, fiind absenţi motivat 5, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei  au participat următorii invitaţi: 

 
- domnul Gyerko Laszlo - Autoritatea pentru Valorificarea 

Activelor Statului; 
- domnul Dumitru Miron - Ministerul Educaţiei şi Cercetării; 
- domnul Didea Ionel - Ministerul Justiţiei; 
- domnul Jakab Istvan - Ministerul Finanţelor Publice; 
- domnul Teodorovici Eugen - Ministerul Finanţelor Publice; 
- domnul B. Garda Dezso - deputat. 
 
Lucrările comisiei au fost conduse de domnul Minai Tănăsescu, 

preşedintele comisiei. 
 
Comisia a adoptat cu majoritate de voturi următoarea ordine de zi: 
 

I. FOND 
 

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 5/2005 pentru modificarea alin. (3) şi (4) ale art. 6 
din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii 
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finanţe şi bănci 
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de Export - Import a României EXIMBANK - S.A. şi 
instrumentele specifice de susţinere a comerţului 
exterior.PLX70/2005 - REEXAMINARE 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 21/2005 privind susţinerea proiectului ISPA 
2000/RO/16/P/PE/001 "Program pentru managementul 
deşeurilor în Piatra-Neamţ".PLX123/2005 
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor 
fonduri pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi 
săli de sport.PLX126/2005 
4. Proiectul de Lege privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără 
venituri, ale micilor comunităţi de enoriaşi în dispersare 
aparţinând unităţilor de cult oficial recunoscute în 
ţară.PLX635/2004 - REEXAMINARE 

 
II. AVIZE 

 
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 18/2005 privind creşterile salariale ce se vor 
acorda în anul 2005 personalului din învăţământ, salarizat 
potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind 
unele măsuri în domeniul învăţământului şi Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 196/2002 privind creşterile salariale ce 
se vor acorda în anii 2003 şi 2004 personalului din învăţământ, 
salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind 
statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de 
bază al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor 
dispoziţii din 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.PLX122/2005 
6. Proiectul de Lege pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de 
participare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României la 
Asociaţia Înaltelor Jurisdicţii de Casaţie ale ţărilor care utilizează 
parţial limba franceză (A.H.J.U.C.A.F.).PLX121/2005 
7. 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 
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Comisia a început dezbaterea ordinii de zi  cu: 
 

I. FOND 
 

1. Reexaminarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 5/2005 pentru modificarea alin. (3) şi (4) ale art. 6 din 
Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export - Import 
a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a 
comerţului exterior.PLX70/2005  are loc în prezenţa domnului Gzerko Laszlo – 
vicepreşedinte Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu citeşte stenograma şedinţei Camerei 
Deputaţilor referitor la dezbaterea proiectului în cauză. La propunerea domnului 
deputat Bolcaş – grupul parlamentar P.P.R.M., proiectul de lege a fost retrimis 
Comisiei. 

Domnul Gzerko Laszlo informează membrii comisiei că acest proiect de 
lege a fost analizat şi susţine forma înaintată iniţial. Domnia sa menţionează că aceste 
restricţii nu reprezintă doar o simplă neconcordanţă, dar şi împiedică funcţionarea 
întregului mecanism de comerţ exterior. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu întreabă dacă reglementările 
prevăzute vin în contradicţie, din punct de vedere juridic, cu prevederile  Legii nr. 
31/1990. Domnia sa doreşte să se argumenteze răspunsul. 

Domnul vicepreşedinte Eugen Nicolăescu consideră că acest proiect de 
lege a fost repartizat greşit acestei comisii. Domnia sa apreciază că repartizarea 
proiectului  la Comisia pentru buget pentru avizare în fond constituie viciu de 
procedură şi că de fapt cu acest act normativ trebuia sesizată Comisia juridică. 
Dumnealui menţionează că există avizul Consiliului legislativ şi propune următoarele 
soluţii : admiterea acestui proiect de lege sau solicitarea Biroului permanent pentru 
sesizarea Comisiei juridice cu acest proiect de lege.  

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu consideră că dezbaterea acestui 
proiect de lege trebuie făcută de Comisia pentru buget. Domnia sa apreciază că 
trebuie cerut un punct de vedere Comisiei juridice, după care trebuie prezentat în 
plenul Camerei Deputaţilor raportul Comisiei pentru buget cu acest punct de vedere. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu îi solicită domnului deputat Grigore 
Dan un punct de vedere din partea partidului P.P.R.M. 

Domnul deputat Grigore Dan răspunde că nu are. 
Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu propune să se solicite un punct de 

vedere Comisiei juridice în vederea întocmirii unui raport suplimentar şi trimiterea 
acestuia spre dezbatere şi adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor . 

În urma supunerii la vot, Comisia cu unanimitate de voturi a hotărât 
amânarea dezbaterilor până la primirea observaţiilor Comisiei Juridice necesare 
întocmirii unui raport suplimentar. 

 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 21/2005 privind susţinerea proiectului ISPA 
2000/RO/16/P/PE/001 "Program pentru managementul deşeurilor în Piatra-
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Neamţ".PLX123/2005 s-a dezbătut în prezenţa domnului Jakab Istvan-secretar de 
stat Ministerul Finanţelor Publice şi a domnului Teodorovici Eugen – director în 
cadrul aceluiaşi minister. 

Domnul Jakab Istvan informează membrii comisiei că Memorandumul de 
finanţare privind măsura ISPA  2007RO716/P/PE/001 “Programul pentru 
managementul deşeurilor în Piatra Neamţ” prevede un buget total al cheltuielilor de 
14.575.000 Euro. În cadrul procesului de licitare toate ofertele primite au depăşit 
bugetul alocat acestei componente, fiind necesară – pentru semnarea contractului 
aferent – o sumă suplimentară de 2.425.705,72 Euro de la bugetul de stat. Domnia sa 
precizează că în urma cererii de amendare a Memorandumului de Finanţare ISPA, 
Comisia Europeană a informat autorităţile române că toate costurile care depăşesc 
bugetul aprobat reprezintă angajamentul părţii române şi nu intră în responsabilitatea 
C.E. 

Având în vedere cele de mai sus, precum şi importanţa respectării 
obligaţiilor asumate de autorităţile române, în cadrul procesului de implementare a 
programului ISPA, prin prezenta Ordonanţă de urgenţă se prevede susţinerea 
proiectului ISPA, prin finanţarea de la bugetul de stat a costurilor suplimentare de 
2.425.705,72 Euro. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu întreabă dacă această sumă, care 
urmează să fie alocată de la bugetul de stat, este repartizată pe ani. 

Domnul Jakab Istvan informează membrii comisiei că există un grafic de 
lucrări şi sumele vor fi alocate ca atare. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu este de acord cu acest proiect de lege 
şi propune aprobarea lui. 

În urma supunerii la vot, Comisia cu unanimitate de voturi a hotărât 
întocmirea unui raport în forma Senatului. 

 
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanţarea 
construcţiei de locuinţe pentru tineret şi săli de sport.PLX126/2005 s-a dezbătut 
în prezenţa domnului Jakab Istvan – secretar de stat la Ministerul finanţelor publice. 

Domnul Jakab Istvan menţionează că prin această ordonanţă, titlul OUG nr. 
195/2001 se modifică şi se doreşte alocarea de minim 60% din profitul net pentru 
finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi săli de sport, şi a următoarelor 
construcţii: Arena Sportivă Polivalentă şi Sala Naţională Sportivă Polivalentă. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu propune amânarea dezbaterilor. 
Domnia sa motivează că prin noua modalitate de repartizare a profitului, nu se 
prevede participarea salariaţilor companiei „ Loteria Română” – S.A.  la profit. 
Dumnealui informează că vechea guvernare a hotărât, să se repartizeze o cotă de până 
la 10% pentru participarea salariaţilor la profit. Domnia sa apreciază că urmare 
acestui act normativ, „Loteria Naţională” ar fi singura companie naţională unde 
salariaţii nu beneficiază de acest drept. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu adresează rugămintea să fie consultat 
domnul ministru Ionel Popescu despre posibilitatea, oportunitatea repunerii în 
drepturi a acestor salariaţi. 
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În urma supunerii la vot, Comisia cu unanimitate de voturi a hotărât 
amânarea dezbaterilor. 

 
4. Proiectul de Lege privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 

pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri, ale micilor comunităţi 
de enoriaşi în dispersare aparţinând unităţilor de cult oficial recunoscute în 
ţară.PLX635/2004 s-a dezbătut în prezenţa domnului B-Garda Dezso – deputat 
U.D.M.R.- iniţiatorul propunerii legislative 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu îi face cunoscut iniţiatorului faptul că 
potrivit Legii finanţelor publice fiecare proiect de lege trebuie să fie însoţit de o fişă 
financiară. De aceea domnia sa propune amânarea dezbaterilor pentru săptămâna 
viitoare pentru a se cunoaşte punctul de vedere al M.F.P. şi influenţele asupra 
bugetului de stat. 

În urma supunerii la vot,Comisia cu unanimitate de voturi a hotărât 
amânarea dezbaterilor. 

 
II. AVIZE 

 
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 18/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 
personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului şi 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2002 privind creşterile salariale ce 
se vor acorda în anii 2003 şi 2004 personalului din învăţământ, salarizat potrivit 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, referitor 
la stabilirea salariului de bază al personalului din învăţământ, şi pentru 
abrogarea unor dispoziţii din 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.PLX122/2005 s-a dezbătut în prezenţa 
domnului Dumitru Miron – secretar de stat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 

Domnul Dumitru Miron informează membrii comisiei că prin această 
ordonanţă de urgenţă s-a prevăzut o creştere cu 12% a salariilor de bază ale 
personalului didactic din învăţământ. Domnia sa menţionează că în acest fel 
personalul didactic va fi mai motivat şi se acoperă şi creşterea indicelui preţurilor de 
consum. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu constată că faţa de ceilalţi salariaţi din 
sectorul bugetar procentele de creştere sunt inversate, respectiv 55% faţă de 45% şi 
45% faţă de 55%. Domnia sa îl întreabă pe domnul Dumitru Miron cum va proceda, 
dacă aşa cum cere U.E. indexarea de la 1 octombrie 2005 nu se va acorda . 

Domnul Dumitru Miron lămureşte membrii comisiei că această inversare 
este determinată de faptul că aplicarea creşterii se face de la 1 martie şi nu de la 1 
ianuarie, aşa cum a fost acordată pentru ceilalţi bugetari. Domnia sa arată că pentru 
creşterea prevăzută cu 1 octombrie aplicarea acestei creşteri salariale se va face în 
funcţie de reglementările de la acel moment. 
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Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu cere lămuriri cu privire la normele 
didactice. 

Domnul Dumitru Miron face cunoscut că este vorba despre redefinirea 
conţinutului normelor didactice. 

Domnul deputat Merka Adrian întreabă dacă finanţarea şcolilor se va face 
în funcţie de numărul de elevi sau de studenţi. 

Domnul Dumitru Miron  informează că se lucrează la un mecanism de 
finanţare a întregului învăţământ iar numărul de studenţi  sau de elevi va fi un 
indicator care se ia în calcul la calitate actului didactic. 

În urma supunerii la vot, Comisia cu unanimitate de voturi a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma Senatului. 

 
6. Proiectul de Lege pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de 

participare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României la Asociaţia Înaltelor 
Jurisdicţii de Casaţie ale ţărilor care utilizează parţial limba franceză 
(A.H.J.U.C.A.F.).PLX121/2005 s-a dezbătut în prezenţa domnului Didea Ionel – 
director la Ministerul Justiţiei. 

Domnul Didea Ionel informează membrii comisiei că la data de 19 mai 
2004, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României a fost admisă ca membru activ al 
Asociaţiei Înaltelor Jurisdicţii de Casaţie ale ţărilor care utilizează parţial limba 
franceză. 

În calitate sa de membru activ al Asociaţiei Înaltelor Jurisdicţii de Casaţie, 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţiei a României are, în conformitate cu prevederile 
statutare, obligaţia de a plăti o cotizaţie anuală, stabilită de către Adunarea Generală 
A.H.J.U.C.A.F. la suma de 2.286,74 Euro. 

În acest sens, prezentul proiect de Lege prevede abilitarea instanţei 
supreme  de a plăti cotizaţia anuală stabilită în sarcina ei, prin bugetul propriu, din 
sume asigurate de la bugetul de stat. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu îl înştiinţează pe domnul Didea Ionel 
că dezbaterea actului normativ în prezenţa unui director general reprezintă o derogare 
de la principiul instituit în cadrul Comisie, de a fi prezent secretarul de stat pentru 
susţinerea proiectului de lege dezbătut, şi adresează rugămintea de a nu se mai repeta. 

În urma supunerii la vot, Comisia cu unanimitate de voturi a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma Senatului. 

 
7. 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 
s-a dezbătut în prezenţa domnului Gzerko Laszlo – vicepreşedinte AVAS. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu solicită punctul de vedere al 
iniţiatorului. 

Domnul Gzerko Laszlo susţine respingerea acestei ordonanţe, aşa cum s-a 
aprobat în plenul Camerei, întrucât prevederile sale au fost cuprinse în Legea de 
aprobare a O.U.G. 119/2001. 
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Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu supune la vot respingerea O.U.G. nr. 
134/2004. 

 În urma supunerii la vot, Comisia cu unanimitate de voturi a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Tănăsescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Giorgiana Ene 


