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La lucrările comisiei din zilele de 07 – 08 februarie 2006 au fost prezenţi 
23 deputaţi, din totalul de 26 deputaţi fiind absenţi motivat 3, iar nemotivat 0. 

 
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: 
 
- domnul Marinescu Valentin - Ministerul Economiei şi 

Comerţului; 
- domnul Găman Sorin - Ministerul Economiei şi 

Comerţului; 
- doamna Ionescu Maria - Transelectrica; 
- doamna Georgeta Bratu - Ministerul Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei; 
- doamna Sebe Cecilia - Ministerul Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei; 
- domnul Calaliu Ionel - Ministerul Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei; 
- domnul Tudor Chiariu - Cancelaria Primului Ministru; 
- doamna Pop Carmen - Ministerul Transporturilor, 

Construcţiilor şi Turismului; 
- domnul Andreica Ioan - Ministerul Transporturilor, 

Construcţiilor şi Turismului; 
- domnul Cătălin Sandu - Autoritatea pentru Valorificarea 

Activelor Statului; 
- doamna Radu Carmen - EXIMBANK 
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Lucrările comisiei au fost conduse de domnul Mihai 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. 146/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export 
- Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele 
specifice de susţinere a comerţului exterior. PLX667/2005 
 

II. AVIZE 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 183/2005 pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind 
înfiinţarea Fundaţiei Publice Româno - Ungare "Gojdu", semnat 
la Bucureşti, la 20 octombrie 2005. PLx1/2006 
3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi 
Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor 
Unite staţionate pe teritoriul României, semnat la Bucureşti la 6 
decembrie 2005. PLx10/2006 
4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind 
cooperarea între România şi Eurojust, semnat la Bruxelles, la 2 
decembrie 2005. PLx3/2006 
5. Proiectul de Lege privind procedura insolvenţei. PLX23/2006 
6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
481/2004 privind protecţia civilă. PLx5/2006 
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat 
al poluării. PLX11/2006 
8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 156/2005 privind suplimentarea numărului maxim 
de posturi finanţat pentru Cancelaria Primului Ministru. 
PLX13/2006 
9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 163/2005 pentru modificarea Legii nr. 102/2005 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal. PLX18/2006 
10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 162/2005 pentru modificarea art. 7 alin. (1) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a 
disciplinei financiar - economice în sistemul sanitar. PLX17/2006 
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11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 
asigurări sociale de sănătate. PLX14/2006 
12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva 
de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil 
pentru Societatea Comercială de Producţie a Energiei Electrice şi 
Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Complexurile 
energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru 
Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG - TERMO" şi 
centralele termice şi electrice de termoficare aflate în 
administrarea consiliilor judeţene şi locale. PLX20/2006 
13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 164/2005 privind diminuarea valorii bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării 
valorii rămase neamortizate de către Compania Naţională de 
Transport a Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. 
PLX19/2006 
14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 173/2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea 
unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice 
centrale. PLX22/2006 
15. Proiectul de Lege pentru abrogarea art. 7 alin. (4) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea 
unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau 
funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al 
Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice. 
PLX28/2006 
16. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 152 din 15/07/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe şi a Legii nr. 543 privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2003. Plx32/2006 

 
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 

 
I. FOND 

 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 146/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea 
şi funcţionarea Băncii de Export - Import a României EXIMBANK - S.A. şi 
instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior. PLX667/2005 

Preşedintele  Băncii de Export - Import a României EXIMBANK - S.A., 
doamna Radu Carmen a  prezentat membrilor comisiei necesitatea aprobării 
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Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.146/2005 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 96/2000.  

Totodată a arătat necesitatea armonizării Legii nr.96/2000, republicată, cu 
cadrul legislativ actual privitor la ajutoarele de stat permise şi cu angajamentele luate 
de România prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană.            

Astfel, in forma actuala, Legea nr.96/2000, republicată, nu răspunde 
nivelului de performanţă existent pe piaţa Uniunii Europene. Se impune modificarea 
şi abrogarea de urgenţă a dispoziţiilor din actuala lege, crearea cadrului legislativ 
pentru susţinerea companiilor româneşti şi transformarea oportunităţilor la export în 
vânzări reale care să ducă la întărirea economiei naţionale şi la echilibrarea balanţei 
naţionale. 

Pentru dezvoltarea şi promovarea mediului de afaceri românesc, se impune 
lărgirea obiectului de activitate al EXIMBANK - S.A. cu activităţi specifice. În acest 
scop vor fi folosite şi sumele alocate până la 31 decembrie 31 decembrie 2005, pentru 
fondul privind acordarea de bonificaţii de dobândă. 

 Înfiinţarea în cadrul EXIMBANK - S.A a unui corp de executori fiscali 
este un alt aspect care necesită reglementarea de urgenţă a Legii nr.96/2000. Acest 
corp de executori fiscali să funcţioneze potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu scopul de a recupera, prin executare silită, sumele achitate 
din fondurile alocate de la bugetul de stat ca urmare a neexecutării condiţiilor 
contractuale de către beneficiarii oricărei forme de susţinere oferite de statul român 
prin Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior.  

Domnul Preşedinte al comisiei, Mihai Tănăsescu a întrebat de ce s-a simţit 
nevoia  ca la articolul 9 alin.1 lit.c) din ordonanţa de urgenţă nr.146/2005, să se 
lărgească sfera de activitate. Doamna Preşedinte Radu Carmen a susţinut că doreşte 
să devină agenţi de piaţă, nu să susţină numai exporturile.  

Domnul Preşedinte al comisiei a subliniat faptul că doamna Preşedinte 
Radu Carmen propune ca pe lângă activităţile de import-export doreşte să se extindă 
pe piaţă dar, întreabă Domnia sa , nu se intră în competiţie neloială cu alte bănci? 
Banul public e folosit ca sursă de creditare, este o competiţie neloială faţă de celelalte 
bănci. 

Doamna vicepreşedinte Graţiela Iordache a întrebat-o pe doamna 
Preşedinte Radu Carmen  dacă are avizul Consiliului Concurenţei. Aceasta l-a 
prezentat comisiei, şi a spus că are şi avizul Băncii Naţionale a României semnat de 
Guvernator.   

Totodată doamna  vicepreşedinte Graţiela Iordache  a întrebat-o pe doamna 
Preşedinte Radu Carmen referitor la art.9 alin.1 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 146/2005 dacă există vreo legătura între dezvoltarea  regională şi 
Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior. 

 Domnul Preşedinte al comisiei, Mihai Tănăsescu a subliniat că Comitetul 
Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior a fost creat pentru un singur 
scop iar acum se vrea ca acesta să dea avizul pentru o mulţime de operaţiuni. Trebuie 
ca banca să-şi asume responsabilitatea, nu ca aceasta să-i revină Comitetului 
Interministerial. 
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Domnul Preşedinte al comisiei, Mihai Tănăsescu supune la vot comisiei,  
amânarea proiectului de lege. 

Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 

II. AVIZE 
 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 183/2005 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Ungare privind înfiinţarea Fundaţiei Publice Româno - Ungare "Gojdu", 
semnat la Bucureşti, la 20 octombrie 2005. PLx1/2006 

Se propune amânarea discutării proiectului de lege din lipsa iniţiatorului. 
3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Statele 

Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul 
României, semnat la Bucureşti la 6 decembrie 2005. PLx10/2006 

Se propune amânarea discutării proiectului de lege din lipsa iniţiatorului. 
4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea între 

România şi Eurojust, semnat la Bruxelles, la 2 decembrie 2005. PLx3/2006 
Acordul reglementează schimbul de informaţii între România şi Eurojust, 

precum şi garanţiile legate de protecţia datelor personale şi securitatea datelor 
transmise în baza acestuia. 

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

5. Proiectul de Lege privind procedura insolvenţei. PLX23/2006 
Se propune amânarea discutării proiectului de lege din lipsa iniţiatorului. 
6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 481/2004 

privind protecţia civilă. PLx5/2006 
Prin acest proiect de lege se încearcă o mai bună definire a situaţiei de 

protecţie civilă şi  implicit a domeniului de aplicare a Legii nr.481/2004, delimitarea 
mai clară a atribuţiilor ce revin Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. 

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

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării. PLX11/2006 

Prezentul act normativ transpune în totalitate prevederile Directivei 
96/61/CE  cu modificări. În momentul de faţă, la nivel naţional există legislaţie 
specifică în domeniul prevenirii şi controlului integrat al poluării. 

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

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 156/2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanţat pentru 
Cancelaria Primului Ministru. PLX13/2006 

Domnul Tudor Chinariu, Secretar de Stat la Cancelaria Primului Ministru a 
prezentat comisiei  necesitatea avizării favorabile a proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2005 privind suplimentarea 
numărului maxim de posturi finanţat pentru Cancelaria Primului Ministru.  
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Prezenta Ordonanţei de urgenţă a Guvernului prevede suplimentarea 
numărului maxim de posturi finanţat pentru Cancelaria Primului Ministru cu un 
număr de 29 de posturi. 

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

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 163/2005 pentru modificarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal. PLX18/2006 

Prin Legea nr.102/2005 a fost înfiinţată Autoritatea Naţională de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal care îndeplineşte atribuţiile 
specifice prevăzute de Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora. 

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

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 162/2005 pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului 
nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar - economice în sistemul 
sanitar. PLX17/2006 

Din analiza consumului de medicamente compensate în procent de 90% în 
perioada 1 ianuarie-31 august 2005 se constată că fondurile aprobate cu această 
destinaţie sunt neacoperitoare, rezultând un necesar de fonduri de 307,5 miliarde lei 
(ROL) 

Prin această Ordonanţei de urgenţă, Guvernul caută soluţii de ieşire din 
această criză. 

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. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. 
PLX14/2006 

Domnul Cătălin Ionel Dănilă, Secretar de Stat la Ministerul Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei a prezentat comisiei Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 
sănătate. Aceasta reglementează acordarea concediilor şi indemnizaţiilor de asigurări 
sociale, cu excepţia indemnizaţiei pentru creşterea copilului, prestaţii care urmează a 
fi suportate din bugetul fondului unic de asigurări sociale de sănătate. 

Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav se propune a se acorda pe o 
perioadă de maximum 45 de zile calendaristice faţă de 14 zile cât se acordă în 
prezent. 

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

12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, 
a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producţie a Energiei 
Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Complexurile energetice 
Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala 



 7

"ROMAG - TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în 
administrarea consiliilor judeţene şi locale. PLX20/2006 

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

13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 164/2005 privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania 
Naţională de Transport a Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. PLX19/2006 

Doamna Ionescu Maria, Director Economic la C.M. Transelectrica S.A,  
Domnul Marinescu Valentin, Consilier juridic la Ministerul Economiei şi 
Comerţului au prezentat comisiei Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 164/2005 
privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în 
vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania Naţională de 
Transport a Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. 

Doamna Ionescu Maria, Director Economic la C.M. Transelectrica S.A,  a 
explicat că odată cu intrarea în vigoare a Legii energiei electrice nr.318/2003 a avut 
loc o nouă reclasificare a bunurilor trecând din domeniul privat în domeniul public al 
statului. 

Se propune includerea valorii rămase neamortizate a acestor bunuri în 
cheltuielile de exploatare ale companiei, pe durata normală de utilizare rămasă. 

Doamna Ionescu Maria, Director Economic la C.M. Transelectrica S.A, a 
subliniat că societatea are un capital integral de stat. 

Domnul Preşedinte al comisiei, Mihai Tănăsescu a întrebat când va începe 
procesul de tranzacţionare pe bursă a acţiunilor la care  doamna Director Ionescu 
Maria a răspuns că speră că acest proces să fie în luna mai. 

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

14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 173/2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în 
cadrul administraţiei publice centrale. PLX22/2006 

Domnul Ioan Andreica, Secretar de Stat la Ministerul Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului a prezentat comisiei proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de 
reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale. 

Prin Hotărârea Guvernului nr.413/2004 a fost înfiinţată Autoritatea 
Naţională pentru Turism, organism cu personalitate juridică care are ca obiectiv de 
activitate organizarea şi realizarea activităţii de promovare turistică a României atât 
pe piaţa internă cât şi externă. 

Prin acest act normativ, se doreşte înfiinţarea funcţiei de vicepreşedinte, cu 
rang de subsecretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea 
ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui aviz în forma adoptată de Senat. 
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15. Proiectul de Lege pentru abrogarea art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, 
organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de 
lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei 
publice centrale şi a unor instituţii publice. PLX28/2006 

Domnul Cătălin Ionel Dănilă, Secretar de Stat la Ministerul Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei a prezentat comisiei proiectul de Lege pentru 
abrogarea art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru 
stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea 
unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor 
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice.  

Organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social sunt 
reglementate prin Legea nr.109/1997, cu modificările şi completările ulterioare.  

Atribuţiile, rolul , modul de organizare al Consiliului Economic şi Social 
impun definirea acestuia ca fiind autoritatea publică în cadrul căreia fondurile să fie 
alocate direct de la bugetul de stat. 

Se impune astfel abrogarea art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 64/2003 privind stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, 
organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de 
lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei 
publice centrale şi a unor instituţii publice. 

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

16. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152 
din 15/07/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi a Legii nr. 
543 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2003. Plx32/2006 

Domnul Ioan Andreica, Secretar de Stat la Ministerul Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului şi doamna Pop Carmen, Expert la  Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului au prezentat comisiei propunerea 
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152 din 15/07/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi a Legii nr. 543 privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2003.   

Propunerea legislativă completează Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe cu o serie de prevederi care dau posibilitatea 
persoanelor care deţin în regim de închiriere locuinţe construite din fondurile A.N.L. 
să le cumpere la cerere. 

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

 
 

PREŞEDINTE, 
Mihai Nicolae Tănăsescu 

 
 
 

Întocmit, 
Popescu Luminiţa 
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