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al  şedinţelor comisiei din zilele de 06 şi 07.09.2005 

 
 
 
 
La lucrările comisiei din zilele de 06 şi 07 septembrie 2005 sunt prezenţi 22 

deputaţi, fiind absenţi motivat 3, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: 
 
- doamna Capotă Mihaela - Ministerul Finanţelor Publice; 
- doamna Ionescu Mioara - Ministerul Finanţelor Publice; 
- doamna Vasile Lupu - Ministerul Agriculturii, Pădurilor 

şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Stoica Florentina - Ministerul Agriculturii, Pădurilor 

şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Chelmu Sorin  - Ministerul Agriculturii, Pădurilor 

şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Agafiţei Ion - ANSVSA; 
- domnul Onisei Ioan - Ministerul Culturii şi Cultelor; 
- domnul Andreica Ioan - Ministerul Transporturilor, 

Construcţiilor şi Turismului; 
- domnul Stancu Marin - Ministerul Transporturilor, 

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

Construcţiilor şi Turismului; 
- doamna Pop Carmen - Ministerul Transporturilor, 

Construcţiilor şi Turismului. 
 

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Mihai Nicolae Tănăsescu, 
preşedintele comisiei. 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

Bucureşti,      13.09.2005   
Nr. 22/404 

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

I. FOND 
 

1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de asistenţă 
financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, convenit prin scrisoarea 
semnată la Bucureşti la 9 mai 2005, pentru programul de reforme 
susţinut de împrumutul de ajustare programatică.PLX347/2005 
2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între România 
şi Republica Austria pentru evitarea dublei impuneri şi 
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe 
capital şi a Protocolului anexă, semnate la Bucureşti la 30 martie 
2005.PLX355/2005 
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 86/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 541/2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv 
pentru domeniul locativ.PLX313/2005 
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 112/2005 pentru abrogarea unei poziţii din anexa 
la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.36/2001 privind regimul 
preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul 
Oficiului Concurenţei.PLX338/2005 
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 94/2005 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agenţiilor 
de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de 
microcredite.PLX319/2005 

 
II. AVIZE 

 
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 90/2005 pentru modificarea anexei nr. 3 la 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 175/1999 privind 
înfiinţarea Agenţiei pentru Organizarea Centrului Regional 
pentru Prevenirea Infracţionalităţii Transfrontaliere (SECI) şi 
pentru darea în folosinţă gratuită Ministerului Administraţiei şi 
Internelor a unei părţi dintr-un imobil aflat în proprietatea 
statului.PLX316/2005 
7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 98/2005 pentru modificarea art. 81 din Legea nr. 
19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale.PLX322/2005 
8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 108/2005 privind unele măsuri în domeniul 
salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică 
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locală, alese şi numite, din administraţia publică 
locală.PLX334/2005 
9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 103/2005 privind modificarea şi completarea 
Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie 
Alimentară şi Dezvoltare Rurală şi a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi 
financiară a Instrumentului special de preaderare pentru 
agricultură şi dezvoltare rurală.PLX323/2005 
10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 115/2005 pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor 
imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar - 
veterinară.PLX340/2005 
11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 117/2005 privind acordarea unui sprijin direct al 
statului producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor în 
toamna anului 2005.PLX343/2005 
12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 105/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe.PLX331/2005 
13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 106/2005 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 25/2005 privind înfiinţarea Companiei 
Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.PLX332/2005 
14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2005 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind 
transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii 
Naţionale a Căilor Ferate Române.PLX337/2005 
15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 107/2005 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de 
sănătate. PLX333/2005 
16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate 
privată a statului sau a unităţilor administrativ - teritoriale, cu 
destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se 
desfăşoară activităţi conexe actului medical.PLX336/2005 
17. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 92/2005 pentru modificarea art. 15 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea 
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Societăţii Comerciale "Siderurgica" - S.A. 
Hunedoara.PLX325/2005 
18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 101/2005 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2004 privind 
instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială 
"Automobile Dacia" - S.A.PLX329/2005 
19. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi 
finalizarea privatizării Societăţilor Comerciale de Distribuţie şi 
Furnizare a Energiei Electrice Electrica Moldova - S.A. şi 
Electrica Oltenia - S.A.PLX342/2005 
20. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 118/2005 pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 9/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda 
în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a 
salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul 
bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la 
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.PLX344/2005 
21. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 80/2005 privind completarea Legii nr. 178/1997 
pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de 
Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul 
Naţional de Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de 
instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi 
şi de executorii judecătoreşti.PLX324/2005 
 
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 

 
I. FOND 

 
1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de asistenţă financiară 

nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 9 mai 2005, pentru 
programul de reforme susţinut de împrumutul de ajustare programatică.PLX347/2005 
s-a dezbătut în prezenţa doamnei Ionescu Mioara – consilier Ministerul Finanţelor 
Publice. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu supune aprobării membrilor comisiei 
derogarea de la regula instituită în cadrul comisiei şi anume aceea ca actele normative 
să fie dezbătute numai în prezenţa unui secretar de stat. 

Cu unanimitate de voturi, propunerea domnului preşedinte a fost aprobată. 
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Doamna Ionescu Mioara informează membrii comisiei despre 
disponibilitatea guvernului Olandei de a majora cu încă 2 milioane euro asistenţa 
financiară nerambursabilă acordată României prin intermediul Băncii Mondiale, care 
împreună cu fondurile încă neangajate din grantul de 3,17 milioane USD şi o parte 
din fondurile împrumutului PPIBL de 18,6 milioane USD să sprijine reformele 
structurale agreate prin programul PAL, în special reforma în administraţia publică. 

Noul grant urmează a se utiliza pentru finanţarea de asistenţă tehnică 
necesară implementării reformei în justiţie, în managementul cheltuielilor publice 
incluzând elaborarea bugetului, execuţia, controlul utilizării fondurilor şi al 
administrării veniturilor, pentru înfiinţarea agenţiei de management a datoriei publice. 

Doamna Ionescu Mioara precizează că acest proiect de Lege este menit să 
ratifice acest acord pentru a trece la angajarea şi utilizarea fondurilor. 

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

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi 
Republica Austria pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu 
privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a Protocolului anexă, semnate la 
Bucureşti la 30 martie 2005.PLX355/2005 

Cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât amânarea dezbaterilor ca 
urmare a lipsei iniţiatorului pentru susţinerea proiectului de  lege. 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 86/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 541/2002 privind 
economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ.PLX313/2005 s-
a dezbătut în prezenţa domnului Andreica Ioan – secretar de stat la Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. 

Domnul Andreica Ioan informează membrii comisiei că acest proiect de 
Lege se motivează prin necesitatea de a reduce efortul bugetar destinat stimulării 
economisirii, în contextul necesităţii alinierii României cu practica ţărilor europene în 
care funcţionează acest sistem de finanţare locativă, şi în care nivelul maxim al 
primei de stat este stabilit de o sumă fixă, în valoare absolută. 

Domnul Andreica Ioan propune Comisiei aprobarea Ordonanţei în forma 
adoptată de Senat. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu doreşte să ştie dacă pentru varianta 
propusă se cunoaşte efortul bugetar pentru anul 2006. 

Domnul Andreica Ioan a precizat că nu există o bază de date clară şi nu 
poate aprecia. 

Doamna deputat Rusu Mihaela întreabă dacă s-au purtat discuţii cu Banca 
Naţională a României şi dacă se preconizează să se încheie protocoale şi cu alte bănci 
în afară de banca Raiffaisen. 

Domnul  Andreica Ioan subliniază că prin acest act normativ sarcina 
B.N.R. se uşurează. Domnia sa menţionează că sunt şi alte bănci interesate de 
activitatea de economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ. 

Domnul deputat Gubandru Aurel, în calitate de iniţiator al legii nr. 
541/2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul 
locativ consideră că prin această modificare a legii scade plafonul de economisire a 
celor interesaţi, va tempera elanul celor care adoptă acest sistem de economisire şi 
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creditare. Salariul lunar mediu brut pe economie creşte şi Domnia Sa consideră că ar 
fi bine să fie stabilit în euro. Domnia Sa menţionează că statul acordă această primă 
celor care economisesc dar şi dobânda care o primeşte titularul de economii este mai 
mică decât dobânda pieţii. Domnul deputat Gubandru Aurel consideră că sumele 
economisite vor fi folosite mai mult pentru reabilitarea locuinţelor şi nu pentru 
construire. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu consideră că prin aceste limite, care 
sunt aproape generoase se poate dezvolta sistemul în continuare. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât ca 
discuţiile asupra acestui act normativ vor continua în şedinţa viitoare. 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 112/2005 pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se 
stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei.PLX338/2005 s-a dezbătut în prezenţa 
domnului Vasile Lupu – secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale. 

Domnul Vasile Lupu informează membrii comisiei că în contextul actual, 
structura proprietăţii forestiere din România este radical modificată faţă de momentul 
anului 2001, când a intrat în vigoare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 
privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul 
Oficiului Concurenţei. Prin aplicarea prevederilor reglementărilor legale referitor la 
retrocedarea pădurilor, au fost trecute în proprietate privată sau a comunelor, oraşelor 
şi municipiilor peste 1,9 milioane ha, procesul nefiind definitivat. 

Din cele 4,0 milioane ha de păduri care mai sunt în prezent în proprietatea 
statului, 55% sunt păduri cu funcţii speciale de protecţie, din care recoltarea de masă 
lemnoasă este interzisă sau puternic restricţionată. 

Există zone în care suprafaţa pădurilor restituite o depăşeşte pe cea rămasă 
în proprietatea statului. În aceste condiţii, Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva nu 
mai deţine o poziţie dominantă în privinţa valorificării masei lemnoase. 

Domnul Vasile Lupu menţionează că deoarece urmează să se retrocedeze 
încă 2 milioane de ha, nu se mai justifică menţinerea controlată a acestor preţuri. 
Domnia Sa propune aprobarea în forma adoptată de Senat. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu doreşte să ştie care este intervalul în 
care urmează să se facă retrocedarea celor 2 milioane ha. 

Domnul Vasile Lupu răspunde că pe 25 septembrie expiră perioada de 
depunere a cererilor şi consideră că se vor încadra în termenele stabilite. 

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

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 94/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2000 
privind acreditarea agenţiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru 
acordarea de microcredite.PLX319/2005 

Cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât amânarea dezbaterilor ca 
urmare a lipsei iniţiatorului pentru susţinerea proiectului de  lege. 
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II. AVIZE 
 
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 90/2005 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
175/1999 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Organizarea Centrului Regional pentru 
Prevenirea Infracţionalităţii Transfrontaliere (SECI) şi pentru darea în folosinţă 
gratuită Ministerului Administraţiei şi Internelor a unei părţi dintr-un imobil aflat în 
proprietatea statului.PLX316/2005 

Cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât amânarea dezbaterilor ca 
urmare a lipsei iniţiatorului pentru susţinerea proiectului de  lege. 

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 98/2005 pentru modificarea art. 81 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public 
de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.PLX322/2005 

Cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât amânarea dezbaterilor ca 
urmare a lipsei iniţiatorului pentru susţinerea proiectului de  lege. 

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 108/2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă 
funcţii de demnitate publică locală, alese şi numite, din administraţia publică 
locală.PLX334/2005 

Cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât amânarea dezbaterilor ca 
urmare a lipsei iniţiatorului pentru susţinerea proiectului de  lege. 

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 103/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, 
Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru 
implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru 
agricultură şi dezvoltare rurală.PLX323/2005 s-a dezbătut în prezenţa domnului 
Vasile Lupu – secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale şi a domnului Sorin Chelmu - secretar general în cadrul aceluiaşi minister. 

Domnul Sorin Chelmu prezintă membrilor comisiei că în conformitate cu 
angajamentele asumate de către România în cadrul Tratatului de Aderare la Uniunea 
Europeană, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale trebuie să ia toate 
măsurile privind construcţia instituţională în vederea derulării fondurilor destinate 
finanţării Politicii Agricole Comune. 

În acest sens , a fost înfiinţată prin Legea nr.1/2004 Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală. 

În urma consultării cu experţii Comisiei Europene, s-a stabilit ca soluţie 
optimă înfiinţarea a două agenţii de plăţi menite să gestioneze măsurile de sprijin 
finanţate din fonduri europene precum şi a celor finanţate de la bugetul de stat al 
României. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu informează membrii comisiei că sunt 
două propuneri pentru modificarea  şi completarea cap. I  şi cap. II. 

Domnul Vasile Lupu menţionează că bugetul de stat - Cap. I nu permite ca 
la instituţiile publice să se poată suplimenta numărul de personal. Deoarece este 
nevoie de personal  pentru a face faţă cerinţelor pentru rezolvarea proiectului sunt 
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obligaţi să angajeze personal pe Cap. II, care nu este monitorizat de UE, ca personal 
contractual. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu întreabă de unde se obţin veniturile 
proprii. 

Domnul Vasile Lupu răspunde că veniturile proprii sunt obţinute din 
prestaţiile către producători. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui aviz cu amendamente. 

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 115/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de 
asistenţă sanitar - veterinară.PLX340/2005 s-a dezbătut în prezenţa domnului Agafiţei 
Ion – secretar general la  Agenţia Domeniilor Statului. 

Domnul Agafiţei Ion  informează membrii comisiei că prin O.U.G. 89/2004 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2005, s-a creat posibilitatea 
legală ca medicii veterinari să cumpere bunurile imobile pe care le au în concesiune, 
terenurile pe care acestea sunt amplasate. 

Vânzarea acestora se va realiza de către Agenţia Domeniilor Statului. 
Un număr de 700 de medici veterinari au întocmit, pe cheltuială proprie, 

planurile cadastrale, realizând intabularea dreptului de proprietate al statului asupra 
acestor imobile. 

Având în vedere necesitatea reglementării regimului juridic al suprafeţelor 
de teren aferente sediilor circumscripţiilor sanitar-veterinare, în vederea vânzării 
acestora către medicii concesionari, se impune modificarea anexei la Legea nr. 
111/2005, în sensul includerii în anexă a acestor suprafeţe de teren. 

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

11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 117/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli 
pentru înfiinţarea culturilor în toamna anului 2005.PLX343/2005 s-a dezbătut în 
prezenţa domnului Vasile Lupu – secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale şi a domnului Sorin Chelmu - secretar general în cadrul 
aceluiaşi minister. 

Domnul Vasile Lupu informează membrii comisiei că pentru înfiinţarea 
culturilor în toamna anului 2005 se acordă producătorilor agricoli bonuri valorice. 
Sprijinul acordat este de 135 lei (RON)/ha, respectiv 40 lei (RON)/ha pentru 
motorină, producătorilor agricoli pentru suprafeţe arabile de până la 5 ha inclusiv. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu întreabă dacă acordarea acestui ajutor 
se încadrează în bugetul aprobat. 

Domnul Vasile Lupu răspunde afirmativ. 
Doamna vicepreşedinte Iordache Graţiela ridică problema bonurilor 

valorice care ajung târziu pentru a fi folosite la timp de producători şi sugerează 
găsirea unei soluţii pentru scurtarea procesului de distribuire a acestora. 

Domnul Vasile Lupu menţionează că pe 15 septembrie  începe campania 
agricolă şi asigură că bonurile valorice vor fi la timp la producătorii agricoli. 
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Doamna deputat Rusu Mihaela este de acord cu doamna deputat Iordache şi 
consideră că distribuirea bonurilor este o muncă suplimentară şi pentru lucrătorii din 
agricultură. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu remarcă faptul că mecanismul de 
aplicare a legii nu este cel mai bun, sunt probleme de administrare. 

Domnul Sorin Chelmu este de acord că distribuirea bonurile valorice din 
campania de primăvară a presupus o muncă birocratică, dar subliniază că în această 
campanie sistemul s-a simplificat. 

Domnul deputat Dragomir Gheorghe susţine că trebuie finanţaţi 
producătorii nu proprietarii. Domnia Sa arată că bonurile valorice ajung întâi la 
proprietari apoi la producători, ceea ce întârzie acest proces. Dumnealui sugerează să 
se găsească soluţii pentru a fi folosite bonurile din campania de primăvară şi în 
campania de toamnă. Argumentul este acela că, deoarece pe bonuri era trecut ca 
termen de valabilitate luna decembrie 2005, producătorii au considerat că acestea pot 
fi folosite  şi în campania de toamnă şi astfel au rămas multe bonuri neutilizate. 

Doamna vicepreşedinte Iordache Graţiela doreşte să ştie de ce nu pot fi 
folosite şi bonurile din campania de primăvară în campania de toamnă. 

Domnul Vasile Lupu menţionează că ordonanţa prevedea că bonurile 
valorice vor fi folosite pentru campania de primăvară iar decontarea se va face până 
la sfârşitul anului 2005. 

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

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 105/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.PLX331/2005 s-a dezbătut în 
prezenţa domnului Andreica Ioan – secretar de stat la Ministerul Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului. 

Domnul Andreica Ioan menţionează că s-a considerat că A.N.L. acordă 
discreţionar subvenţii, au fost discuţii referitor şi la vârstă. De aceea s-a solicitat 
eliminarea subvenţiei de 20%, oferind şanse egale tuturor celor care vor să 
construiască cu A.N.L. sau cu alţi operatori privaţi. Domnia Sa informează că şi 
Consiliul Concurenţei a solicitat eliminarea subvenţiei considerând că este ajutor de 
stat. 

Avantajul programului de construcţie prin A.N.L. este acela că primăria 
pune la dispoziţie terenuri , au preţuri mai bune decât un constructor izolat, dobânzile 
pentru credite sunt negociate pe un pachet mai mare de lucrări. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu concluzionează că ordonanţa aduce 
modificări faţă de ceea ce s-a gândit iniţial, iar acordarea primei de 20% a fost o 
măsură care a lansat programul. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui aviz cu amendamente. 

13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 106/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 25/2005 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - 
S.A.PLX332/2005 s-a dezbătut în prezenţa domnului Andreica Ioan – secretar de stat 
la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. 
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Domnul Andreica Ioan informează membrii comisiei că C.N.I , un operator 
în domeniul construcţiilor publice, a fost înfiinţată prin voinţa a cinci acţionari cu 
capital de stat. Prin actul de înfiinţare nu s-au prevăzut condiţiile pentru a funcţiona 
ca societate comercială, ceea ce împiedică primirea  prin cesiune sau donaţii de active 
în patrimoniu. 

Domnia sa menţionează că pentru construcţia de săli de sport sunt precizări 
suplimentare pentru a viabiliza terenurile. 

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

14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 111/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii 
Naţionale a Căilor Ferate Române.PLX337/2005 s-a dezbătut în prezenţa domnului 
Andreica Ioan – secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului şi doamna Munteanu Ortansa –director în cadrul aceluiaşi minister. 

Doamna Munteanu Ortansa arată că ordonanţa are ca scop îmbunătăţirea 
cadrului legal în transporturile feroviare, prevederi legate de mecanismul de finanţare 
a infrastructurii feroviare, contractul de servicii publice, aplicarea principiului 
comercial la furnizorii de energie. 

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

15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 107/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări 
sociale de sănătate. PLX333/2005 

Amânat. 
16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor 
administrativ - teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în 
care se desfăşoară activităţi conexe actului medical.PLX336/2005 

Cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât amânarea dezbaterilor ca 
urmare a lipsei iniţiatorului pentru susţinerea proiectului de  lege. 

17. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 92/2005 pentru modificarea art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Siderurgica" - 
S.A. Hunedoara.PLX325/2005 

Cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât amânarea dezbaterilor ca 
urmare a lipsei iniţiatorului pentru susţinerea proiectului de  lege. 

18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 101/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 70/2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea 
Comercială "Automobile Dacia" - S.A.PLX329/2005 

Cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât amânarea dezbaterilor ca 
urmare a lipsei iniţiatorului pentru susţinerea proiectului de  lege. 

19. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării 
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Societăţilor Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica 
Moldova - S.A. şi Electrica Oltenia - S.A.PLX342/2005 

Cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât amânarea dezbaterilor ca 
urmare a lipsei iniţiatorului pentru susţinerea proiectului de  lege. 

20. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 118/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2005 
privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat 
potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire 
a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului 
salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la 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.PLX344/2005 s-a dezbătut în prezenţa 
domnului Onisei Ioan –secretar de stat Ministerul Culturii şi Cultelor. 

Domnul Onisei Ioan informează membri comisiei că Opera Maghiară din 
Cluj-Napoca, este singura instituţie de acest gen, din lume, care îşi desfăşoară 
activitatea în limba unei minorităţi naţionale. 

În acest sens, prin prezenta ordonanţă de urgenţă se prevede modificarea 
O.G. nr. 9/2005 în sensul că dispoziţiile punctului 2 din nota la anexa nr. IV/2 se 
aplică în mod corespunzător şi pentru Opera Maghiară din Cluj-Napoca, cu atât ,ai 
mult cu cât, aceasta este singura instituţie de cultură, de importanţă naţională, căreia 
nu-i sunt aplicabile prevederile susmenţionate. 

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

21. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 80/2005 privind completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi 
plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de 
Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul 
Naţional de Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, 
de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executorii judecătoreşti.PLX324/2005 

Cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât amânarea dezbaterilor ca 
urmare a lipsei iniţiatorului pentru susţinerea proiectului de  lege. 
 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Mihai Nicolae Tănăsescu 

 
 
 
 
 

Întocmit, 
Ene Giorgiana 

 
 


