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PROCES – VERBAL 

  
al  şedinţei de comisie din ziua de  19 aprilie 2005 

 
 
 
La lucrările comisiei din ziua de 19aprilie 2005 au fost prezenţi 22  

deputaţi, fiind absenţi motivat 4, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei  au participat următorii invitaţi: 

 
- doamna Tudor Aurelia - Ministerul Finanţelor Publice; 
- doamna Diana Peligrad - Ministerul Finanţelor Publice; 
- doamna Monica Secăreanu - Ministerul Finanţelor Publice; 
- doamna Ianda Elena - Ministerul Finanţelor Publice; 
- domnul Jakab Istvan - Ministerul Finanţelor Publice; 
- doamna Delia Olteanu - Ministerul Justiţiei; 
- domnul Mihai Eftimescu - Ministerul Justiţiei; 
- domnul Flaviu Lazin - Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale. 
 
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. 20/2005 pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor 
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fonduri pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi 
săli de sport.PLX126/2005 
2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut 
între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, destinat finanţării  proiectului privind reforma 
sectorului sanitar – faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 
2005.PLX131/2005 
3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut 
dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea 
sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la 
Bucureşti la 28 ianuarie 2005.PLX132/2005 
  

II. AVIZE 
 
4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului  de Sediu între 
Guvernul României şi Biroul Coordonatorului Special al Pactului 
de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, semnat la Bucureşti, la 
16 iulie 2003.PLX133/2005 
5. Propunerea legislativă privind reorganizarea terenurilor 
agricole prin comasare.Plx127/2005 
 
Comisia a început dezbaterea ordinii de zi  cu: 
 

I. FOND 
 

1. 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. PLX 126/2005 s-a dezbătut 
în prezenţa domnului Borbely Laszlo – ministru delegat pentru lucrări publice şi 
amenajarea teritoriului, a domnului Jakab Istvan – secretar de stat la Ministerul 
Finanţelor Publice şi a doamnei Ianda Elena – director general adjunct la Ministerul 
Finanţelor Publice. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu informează membrii comisiei că 
actuala guvernare  nu agreează ideea repartizării unei cote pentru participarea 
salariaţilor companiei “ Loteria Naţională “ la profit şi propune aprobarea ordonanţei 
în forma adoptată de Senat. 

Domnul Borbely Laszlo arată că în temeiul altei ordonanţe, 50% din 
profitul “Loteriei Naţionale” era destinat construcţiei de săli de sport şi locuinţe. Se 
vor construi 5000 de locuinţe pentru tineri. Domnia sa precizează că prin această 
ordonanţă se modifică procentul alocat pentru finanţarea construcţiei de locuinţe 
pentru tineret şi săli de sport de la minim 50% la minim 60%. De asemenea sunt 
prevăzute şi alte două obiective: Arena Sportivă Polivalentă şi Sala Naţională 
Sportivă Polivalentă. Dumnealui apreciază că este un proiect măreţ prevăzut a se 



 3

realiza pe o perioadă de cca. 3 ani, proiect la care insistă să participe şi Primăria 
Municipiului Bucureşti. 

Domnul deputat Drăguş Radu-Cătălin întreabă dacă există o listă cu sălile 
de sport şi stadiul construcţiilor, de exemplu cele care trebuiau finalizate în anul 
2004. 

Domnul Borbely Laszlo informează că există o situaţie întocmită, un 
proiect. Conform vechiului proiect se finalizează construcţia a cca. 443 săli de sport 
şi se începe un nou proiect care prevede construcţia a cca. 100 de săli de sport în 
acest an. 

Domnul deputat Merka Adrian ridică problema stadioanelor şi doreşte 
informaţii referitoare la acestea. 

Domnul  Borbely Laszlo menţionează că sunt multe proiecte şi că 
deocamdată se va începe un studiu de fezabilitate. Domnia sa nu poate da, în acest 
moment, mai multe detalii dar menţionează că pentru Bucureşti sunt prevăzute 
construcţia Arenei Sportive Polivalente şi Sala Naţională Sportivă Polivalentă. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu aduce la cunoştinţă membrilor 
comisiei că “Loteria Naţională” are un proiect legat de Stadionul Naţional “Lia 
Manoliu”. Creşterea de la 50% la 60% are în vedere şi acest proiect. 

Doamna deputat Iordache Graţiela întreabă care este profitul companiei în 
anul 2004. 

Domnul Borbely Laszlo răspunde că este 800-1000 miliarde lei. 
Domnul vicepreşedinte Eugen Nicolăescu întreabă dacă această cotă nu se 

poate majora de la minim 60% la 70%, cotă care nu influenţează restul repartiţiilor. 
Domnul Borbely Laszlo apreciază această ofertă ca fiind generoasă şi 

precizează că au existat mai multe variante, dar s-a optat pentru varianta de 60%. 
Domnia sa consideră că decizia finală aparţine Comisiei. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu doreşte să cunoască părerea 
reprezentantului Ministerului Finanţelor Publice. 

Doamna Ianda Elena este de părere că decizia aparţine Guvernului, au în 
derulare un plan de investiţii care necesită bani. 

Domnul Borbely Laszlo propune ca anul acesta procentul să fie de minim 
60% şi precizează că   folosirea sintagmei de “minim 60 %” dă o anumită 
flexibilitate. 

Doamna deputat Rusu Mihaela remarcă faptul că se discută despre un 
proiect de lege pentru asigurarea unor fonduri pentru finanţarea construcţiei de 
locuinţe pentru tineret şi săli de sport dar discuţia s-a referit strict la sălile de sport. 
Domnia sa întreabă cât va fi finanţarea pentru construcţiile de locuinţe. 

Domnul Borbely Laszlo răspunde că sunt 1600 miliarde lei şi cca. 5000 de 
apartamente vor fi date în folosinţă. Sunt negocieri cu  BIRD pentru 100 milioane 
euro, negocieri care urmează să se finalizeze până la sfârşitul lunii mai, proiectul 
urmând să intre în vigoare la sfârşitul anului şi astfel finalizarea construcţiilor sistate 
şi demararea celor care sunt preconizate a se construi. 

Doamna deputat Rusu Mihaela consideră ca prioritar construcţia de 
locuinţe pentru tineri. 
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Domnul Borbely Laszlo precizează că pentru locuinţele sociale se va avea 
în vedere o altă concepţie şi un proiect pilot finanţat din resursele proprii ale 
ministerului. 

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

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut între 
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat 
finanţării  proiectului privind reforma sectorului sanitar – faza a II-a, semnat la 
Bucureşti la 28 ianuarie 2005.PLX131/2005 s-a dezbătut în prezenţa domnului 
Jakab Istvan – secretar de stat la Ministerul finanţelor Publice şi a doamnei Tudor 
Aurelia expert  

Domnul Jakab Istvan informează membrii comisiei că la data de 28 
ianuarie 2005 a fost semnat la Bucureşti Acordul de împrumut între România şi 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare(BIRD), în valoare de 65,1 
milioane EUR, destinat finanţării proiectului privind reforma sectorului sanitar – faza 
a II-a. Obiectivele principale ale acestui proiect sunt: asigurarea unui acces mai mare 
la serviciile de sănătate, îmbunătăţirea calităţii serviciilor în domeniul asistenţei 
maternale şi neonatală, a asistenţei medicale de urgenţă şi a asistenţei medicale 
primare. 

Având în vedere realizările din prima fază şi nevoile în continuare ale 
sectorului sanitar, pentru faza a doua a proiectului, Ministerul Sănătăţii a stabilit ca 
arii prioritare de intervenţie: asistenţa mamei şi copilului, serviciile de urgenţă şi 
asistenţa primară rurală, prin extinderea investiţiilor în infrastructura medicală în 
maternităţi şi unităţile de neonatalogie, în departamentele de urgenţă din spitale, 
acordarea de subîmprumuturi medicilor de familie şi întărirea capacităţii ministerului 
pentru dezvoltarea conturilor naţionale de sănătate. 

Costul total al actualului proiect este estimat la 167,88 milioane EUR şi are 
următoarele surse de finanţare: împrumutul BIRD în valoare de 65,1 milioane EUR, 
împrumutul BEI, în valoare de 66,4 milioane EUR şi contribuţia României în valoare 
de 36,38 milioane EUR. 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport în forma prezentată de Guvern. 

3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre 
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, privind 
finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi 
cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005.PLX132/2005 
s-a dezbătut în prezenţa domnului Flaviu Nicolae Lazin – secretar de stat la 
Ministerul agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a doamnei Diana Peligrad – 
coordonator program la Ministerul Finanţelor Publice şi a doamnei Monica 
Secăreanu – expert la Ministerul Finanţelor Publice. 

Domnul Flaviu Lazin arată că prin prezentul proiect de lege se propune 
ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea 
sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 
ianuarie 2005, împrumut în valoare de 41,4 milioane de euro. 

Obiectivele Proiectului vizează: 
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- consolidarea instituţională a Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor şi asigurarea unei mai bune aplicări a 
măsurilor de inspecţie şi control precum şi managementul şi 
comunicarea riscului în problemele ce vizează siguranţa alimentară; 

- consolidarea şi modernizarea sistemului de cercetare şi extensie la nivel 
naţional; 

- îmbunătăţirea serviciilor de consultanţă în scopul asigurării accesului 
comunităţilor de fermieri la informaţiile şi tehnologiile relevante; 

- sporirea gradului de acces al fermierilor şi procesatorilor la informaţiile 
şi tehnologiile legate de producţie, controlul calităţii, siguranţa 
alimentară, procesare şi marketing, necesare pentru a îndeplini cerinţele 
aderării la UE. 

 În urma dezbaterilor, Comisia , cu unanimitate de voturi a hotărât 
întocmirea unui raport în forma prezentată de Guvern. 
 

II. AVIZE 
 
4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului  de Sediu între 

Guvernul României şi Biroul Coordonatorului Special al Pactului de Stabilitate 
pentru Europa de Sud-Est, semnat la Bucureşti, la 16 iulie 2003.PLX133/2005 s-a 
dezbătut în prezenţa domnului Mihai Eftimescu – secretar de stat la Ministerul 
Justiţiei şi a doamnei Delia Olteanu – consilier juridic . 

Domnul Mihai Eftimescu precizează că este vorba despre finalizarea unui 
proces diplomatic, acordul s-a semnat mai demult, este în vigoare, dar funcţionează  
în regim de provizorat . 

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

5. Propunerea legislativă privind reorganizarea terenurilor agricole 
prin comasare.Plx127/2005 s-a dezbătut în prezenţa domnului Flaviu Lazin – 
secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

Domnul Flaviu Lazin aduce la cunoştinţa membrilor comisiei că Guvernul  
are în vedere iniţierea unui proiect de lege privind sistematizarea şi organizarea 
teritoriului agricol, care va avea ca obiect de reglementare comasare terenurilor. 
Având în vedere acest considerent, nu susţine adoptarea propunerii legislative. 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi (2 voturi pentru 
:domnul deputat Erdei-Doloczi Istvan şi domnul deputat Baban Ştefan),  a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma promovată de Senat  la propunerea legislativă aflată 
în dezbatere. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Tănăsescu 
 
 

Întocmit, 
Giorgiana Ene 


