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PROCES – VERBAL 

  
al  şedinţei de comisie din ziua de  26 aprilie 2005 

 
 
 
La lucrările comisiei din ziua de 26 aprilie 2005 au fost prezenţi 25  

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

 
- domnul Dinescu Marius - Ministerul Finanţelor Publice; 
- domnul Iosef Lucian - Ministerul Finanţelor Publice; 
- domnul Jakab Istvan - Ministerul Finanţelor Publice; 
- domnul Chiţoiu Daniel - Ministerul Finanţelor Publice; 
- domnul Mantog Ionel - Ministerul Economiei şi Comerţului; 
- doamna Voicu Mic Maria - Autoritatea Naţională a Vămilor. 
 
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 pentru ratificarea Acordului de împrumut 
între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea 
minelor, refacerea mediului şi regenerarea socio – economică, 
semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005.PLX139/2005 
2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Addendumului semnat la 
Bucureşti la 25 noiembrie 2004, la Acordul dintre Guvernul 
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României şi Guvernul Republicii Moldova referitor la 
împrumutul pe termen lung în valoare de 20 miliarde lei semnat 
la Bucureşti la 1 septembrie 1993 modificat prin Addendumurile 
semnate la Bucureşti la 17 ianuarie 2000 şi 24 iulie 
2002.PLX140/2005 
3. Proiectul de Lege privind Tariful vamal integrat 
român.PLX146/2005  

 
II. AVIZE 

 
4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2001 privind 
stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor 
de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul 
ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei 
publice centrale şi instituţiilor publice.PLX148/2005  
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 23/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei Comunitare.PLx135/2005 
6. Propunerea legislativă privind modificarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991.Plx136/2005 
 
Comisia a început dezbaterea ordinii de zi  cu: 
 

I. FOND 
 

1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut între 
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru 
finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi 
regenerarea socio – economică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 
2005.PLX139/2005 s-a dezbătut în prezenţa domnului Mantog Ionel – secretar de stat 
la Ministerul Economiei şi Comerţului ,  Jakab Istvan – secretar de stat la Ministerul 
Finanţelor Publice şi a domnului Iosef Lucian – consilier la M.F.P. 

Domnul Mantog Ionel prezintă membrilor comisiei că acest acord de 
împrumut între România şi B.I.R.D. are trei obiective şi anume: închiderea minelor, 
refacerea mediului şi regenerarea socio-economică. Este al doilea împrumut care se 
acordă pentru sprijinirea sectorului minier şi este în valoare de 120 milioane dolari 
SUA. Costul total al proiectului prevăzut a se implementa pe o perioadă de 5 ½ ani, 
este de 148,89 milioane dolari SUA şi va avea următoarele surse de finanţare: 120 
milioane dolari SUA împrumutul B.I.R.D. şi contribuţia României în valoare de 
28,89 milioane dolari SUA. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu întreabă care este numărul 
personalului disponibilizat. 

Domnul Mantog Ionel răspunde că s-a aprobat, prin hotărâre de guvern, un 
număr de 7600 de persoane. 
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Domnul deputat Popeangă Petre doreşte lămuriri privitor la componenta 
socio-economică şi în speţă la reconversia profesională. 

Domnul Mantog Ionel precizează că această componentă de regenerare 
socio-economică are ca principale obiective: acordarea de stimulente firmelor care 
angajează persoane fără loc de muncă din regiunile miniere, acordarea de granturi, 
asistenţă tehnică şi trening în cadrul schemei de dezvoltare socială pentru 
comunităţile miniere, acordarea de microcredite, acordarea de asistenţă tehnică şi 
efectuarea de lucrări pentru infrastructura municipală în comunităţile miniere. 

Domnul deputat Popeangă Petre consideră că este mai degrabă un program 
social decât un program de reconversie socială. 

Domnul Mantog Ionel arată că se asigură granturi pentru finanţarea 
asistenţei tehnice şi a lucrărilor în vederea modernizării infrastructurii municipale. 

Domnul deputat Popeangă Petre întreabă dacă există un program, pentru 
judeţul Gorj, care să atragă mineri disponibilizaţi. 

Domnul Mantog Ionel precizează că trebuie creat cadrul legislativ, 
selectate proiectele şi trebuie implicate autorităţile locale şi societatea civilă. 

În continuare domnul deputat Merka Adrian-Miroslav doreşte anumite 
lămuriri privitoare la obiectivele proiectului, dacă zonele defavorizate sunt stabilite ca 
atare prin actele normative sau se referă la zone defavorizate socio-economice, dacă 
funcţionează cele 10 centre de afaceri, câte mine s-au închis. 

Domnul Mantog Ionel precizează că zonele defavorizate sunt rezultatul 
procesului de restructurare. Referitor la cele 10 centre de afaceri, acestea 
funcţionează doar în oraşele mari, gradul de ocupare este mai mare şi dă exemplul 
Oraşului Câmpulung unde centrul de afaceri este ocupat integral. Domnia sa 
menţionează că pentru 29 de mine s-a făcut recepţia finală şi urmare a unor economii 
înregistrate încă 2 mine s-au închis şi urmează să se facă recepţia finală. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi (o abţinere – domnul 
deputat Popeangă Petre) a hotărât întocmirea unui raport în forma prezentată de 
Guvern. 

 
2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Addendumului semnat la 

Bucureşti la 25 noiembrie 2004, la Acordul dintre Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Moldova referitor la împrumutul pe termen lung în valoare 
de 20 miliarde lei semnat la Bucureşti la 1 septembrie 1993 modificat prin 
Addendumurile semnate la Bucureşti la 17 ianuarie 2000 şi 24 iulie 
2002.PLX140/2005 s-a dezbătut în prezenţa domnului Jakab Istvan – secretar de stat 
la M.F.P. şi domnul Dinescu Marius – şef serviciu în cadrul aceluiaşi minister. 

Domnul Jakab Istvan face referire la obiectul de reglementare al acestui 
acord arătând că din cauza situaţiei economice dificile în care se afla economia 
Republicii Moldova, rambursarea creditului nu s-a putut efectua conform 
prevederilor din Acord, fapt pentru care s-au încheiat Addendumurile din 17 ianuarie 
2000 şi 24 iulie 2002 pentru reeşalonarea obligaţiilor de plată. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu face precizarea că în toamna anului 
2004, s-a semnat Addendumul la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Moldova, pentru reeşalonarea datoriilor deoarece partea moldoveană a 
rămas în incapacitate de plată. Domnia sa menţionează că deşi, iniţial Clubul de la 
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Paris nu le-a acordat nici un sprijin, urmare ajutorului iniţiat de România, Republica 
Moldova a primit sprijin de la acesta şi beneficiază de reeşalonarea datoriilor şi din 
partea altor ţări. 

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

 
3. Proiectul de Lege privind Tariful vamal integrat 

român.PLX146/2005 s-a dezbătut în prezenţa domnului Chiţoiu Daniel – 
vicepreşedinte Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi a doamnei Voicu Mic 
Maria – şef serviciu la Autoritatea Naţională a Vămilor. 

Domnul Chiţoiu Daniel precizează că România s-a angajat deplin în 
procesul de armonizare legislativă şi instituţională cu Uniunea Europeană. În acest 
context, realizarea Tarifului Vamal integrat român reprezintă o condiţie esenţială a 
procesului de armonizare legislativă şi implicit de aderare la Uniunea Europeană, 
fiind unul dintre obiectivele strategice ale României şi implicit, ale administraţiei 
vamale române. 

Domnia sa menţionează că tariful vamal integrat român reprezintă un 
cumul al prevederilor cu implicaţii în domeniul vamal conţinute în diferite acte 
normative, integrate sub formă de codificări ataşate codurilor tarifare . Unul dintre 
principalele efecte ale introducerii acestei colecţii de prevederi referitoare la 
activitatea vamală va fi faptul că  aceste reglementări vamale vor fi aplicate în mod 
uniform pe întreg teritoriu vamal al României, de către toţi lucrătorii vamali şi agenţii 
economici interesaţi. 

Domnul deputat Popeangă Petre apreciază acest proiect ca fiind bun pentru 
că în practică se elimină aplicarea arbitrară şi abuzivă a prevederilor legale. Domnia 
sa sugerează să se ţină seama şi de avizul Consiliului Legislativ. 

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

 
II. AVIZE 

 
La propunerea domnului vicepreşedinte Eugen Nicolăescu, avizele s-au 

dezbătut în lipsa iniţiatorilor. 
 
4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru 
asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de 
personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice.PLX148/2005  

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

 
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 23/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 371/2004 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Comunitare.PLx135/2005 
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În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi a hotărât întocmirea 
unui aviz în forma adoptată de Senat. 

 
6. Propunerea legislativă privind modificarea Legii fondului funciar 

nr. 18/1991.Plx136/2005 
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi a hotărât întocmirea 

unui aviz în forma promovată de Senat. 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Giorgiana Ene 


