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La lucrările comisiei din zilele de 21 şi 22 februarie 2006 au fost prezenţi 
24 deputaţi, din totalul de 26 deputaţi fiind absenţi motivat 2, iar nemotivat 0. 

 
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: 
 
- domnul Mirciu Vasile - Ministerul Economiei şi 

Comerţului; 
- domnul Cernat Alexandru - Ministerul Economiei şi 

Comerţului; 
- doamna Andrei Emilia - ANV; 
- doamna Ion Monica - ANV; 
- domnul Mutescu Marcel - ANV; 
- domnul Diaconu Gelu - Autoritatea vamală; 
- domnul Găşpărel Mihai - Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale. 

 
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. Propunerea legislativă privind calendarul de creştere a 
salariului minim pe economie.Plx611/2005 – Raport comun cu 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

Administrator
Original
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2. Proiectul de Lege privind Codul vamal al 
României.PLX688/2005 

 
II. AVIZE 

 
3. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 202/1998 
privind organizarea Monitorului Oficial al României  şi a Legii 
nr. 26/1990 privind Registrul Comerţului. Plx33/2006 
4. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 15/2003 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe 
proprietate personală. PLX29/2006 
5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001.PLx52/2006 
6. Proiectul Legii - cadru a descentralizării.PLx51/2006 
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 170/2005 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor 
din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor 
sociale de stat.PLX55/2006 
8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 171/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale.PLX56/2006 
9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 177/2005 pentru modificarea art. 10 alin. (6) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea 
regimului silvic şi administrarea Fondului forestier 
naţional.PLX57/2006 
10. Proiectul de Lege privind rambursarea ratelor de capital 
pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în 
baza programului CCC - Legea publică nr. 480/1992, precum şi a 
altor costuri externe aferente acestei cote-părţi.PLX59/2006 
11. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 519/2002 privind protecţia socială şi încadrarea în 
muncă a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial 
nr. 555 din 29 iulie 2002 cu modificările şi completările 
ulterioare.Plx60/2006 
12. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei 
Române.Plx647/2005 
13. Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice. 
Plx40/2006 
14. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe. Plx38/2006 
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15. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 44/1994, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 
16 aprilie 2002 privind veteranii de război, precum şi unele 
drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. Plx37/2006 
 
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 

 
I. FOND 

 
1. Propunerea legislativă privind calendarul de creştere a salariului minim 

pe economie.Plx611/2005 – Raport comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială 

În urma dezbaterilor, comisiile reunite, cu 32 voturi pentru şi 9 abţineri, au 
hotărât întocmirea unui raport comun de respingere. 

2. Proiectul de Lege privind Codul vamal al României.PLX688/2005 
Proiectul de Lege privind Codul vamal al României a fost susţinut de către 

următoarele persoane: Gelu Diaconu - vicepreşedinte ANAF, domnul Mutescu 
Marcel - director ANV, doamna Andrei Emilia –consilier juridic ANV şi doamna Ion 
Monica - şef serviciu ANV.   

Domnul Gelu Diaconu – vicepreşedinte ANAF, a prezentat comisiei 
proiectul de lege. Astfel, Codul vamal al României a fost elaborat prin preluarea 
multor prevederi ale Regulamentului Consiliului CEE Nr.2913/92 din 12.101992, 
realizându-se la nivelul anului 1997 un pas important în preluarea acquis-ului 
comunitar la Capitolul de negocieri 25- „Uniunea Vamală”. 

Ca noutate principală – vor fi înfiinţate antrepozitele libere, ca incinte în 
care, similar situaţiei din zonele libere, mărfurile sunt considerate că nu se află pe 
teritoriul vamal al României, atât timp cât nu sunt puse în liberă circulaţie, nici 
plasate sub un alt regim vamal. 

Domnul Gelu Diaconu – vicepreşedinte ANAF precizează că majoritatea 
modificărilor sunt pur tehnice. Facilităţile vor intra în vigoare din momentul aderării 
la UE. Se vor colecta venituri pentru bugetul UE. Totodată, regulile trebuie să fie 
identice cu cele din UE. 

Domnul Preşedinte Mihai Tănăsescu a subliniat faptul că criteriile trebuie 
să fie foarte bine definite, cu lux de amănunte, în cod sau în regulament. 

Domnul Gelu Diaconu – vicepreşedinte ANAF a răspuns că acestea sunt 
definite, detailate în regulament, aprobat prin Hotărâre de Guvern. 

Doamna expert Gica Roşu intervine cu un amendament tehnic.  
Domnul Preşedinte Mihai Tănăsescu subliniază importanţa definirii 

cazurilor excepţionale. Totodată, Domnia Sa, a întrebat dacă Comisia buget are 
amendamente faţă de cele primite din alte părţi. 

Membrii comisiei au dezbătut proiectul de lege privind Codul vamal al 
României. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport cu amendamente. 
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II. AVIZE 
 

3. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 202/1998 privind 
organizarea Monitorului Oficial al României  şi a Legii nr. 26/1990 privind Registrul 
Comerţului. Plx33/2006 

Se propune amânarea discutării propunerii legislative din lipsa 
iniţiatorului. 

4. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul 
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. PLX29/2006 

Se propune amânarea discutării proiectului de Lege din lipsa iniţiatorului. 
5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001.PLx52/2006 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001a fost elaborat concomitent cu alte acte normative care 
reglementează domeniul administraţiei publice, încearcă să creeze mecanismele 
necesare pentru dezvoltarea unităţilor administrativ-teritoriale. 

Se urmăreşte prin noul text de lege şi responsabilizarea aleşilor locali în 
procesul de administrare a comunităţilor pe care le conduc. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz favorabil cu amendamente. 

6. Proiectul Legii - cadru a descentralizării.PLx51/2006 
Pentru asigurarea unui proces de descentralizare integrat şi eficient, rolul 

integrator al Ministerului Administraţiei şi Internelor trebuie întărit, acesta devenind 
avizator al tuturor iniţiativelor de descentralizare sectorială ale ministerelor de resort. 

Aplicarea adecvată a proiectului de lege va avea drept rezultat un proces de 
descentralizare integrat şi eficient. 

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

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 170/2005 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem 
al asigurărilor sociale de stat.PLX55/2006 

Proiectul de Lege se referă la acţiunea de recalculare a pensiilor sistemului 
public, acţiune care trebuia finalizată până la 1 ianuarie  2006. Acest obiectiv 
încheindu-se cu succes, se propune premierea personalului implicat in această 
acţiune. 

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

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 171/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea 
pentru accidente de muncă şi boli profesionale.PLX56/2006 

Aplicarea prevederilor prezentului act normativ arată că bugetul 
asigurărilor sociale de stat, prin sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi 
boli profesionale, să asigure, începând de la 1 ianuarie 2006, finanţarea acestor 
cheltuieli degrevând astfel bugetul de stat de cheltuielile respective. 
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Nu conduce la influenţe financiare suplimentare asupra bugetului de stat şi 
a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006. 

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

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 177/2005 pentru modificarea art. 10 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 
96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea Fondului forestier 
naţional.PLX57/2006 

Domnul Găşpărel Mihai - Director General la Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a prezentat comisiei faptul că formularele cu regim 
special care se folosesc pentru dovedirea provenienţei şi însoţirea transportului 
materialului lemnos pe drumurile publice, care se tipăresc de către Compania 
“Imprimeria Naţională “ pot fi dobândite şi în scopul folosirii lor ilegale. Se constată 
majorarea tăierilor ilegale în păduri. 

Se impune modificarea reglementărilor existente, în scopul asigurării unei 
monitorizări continue a modului în care se folosesc aceste documente. 

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

10. Proiectul de Lege privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-
parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza programului CCC - Legea 
publică nr. 480/1992, precum şi a altor costuri externe aferente acestei cote-
părţi.PLX59/2006 

Din partea Ministerului Economiei şi Comerţului, Domnul Mirciu Vasile - 
Director General Adjunct şi Domnul Cernat Alexandru, Consilier au prezentat 
comisiei proiectul de Lege privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte 
din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza programului CCC - Legea publică nr. 
480/1992, precum şi a altor costuri externe aferente acestei cote-părţi. 

În anul 1992, Guvernul SUA a acordat Guvernului României un credit 
comercial în valoare de 10 milioane dolari SUA, pe termen de 30 ani, cu 6 ani 
perioada de graţie, cu o dobândă de 3 % pe an pentru cumpărarea de bumbac fibră din 
SUA. 

Au fost desemnate prin licitaţie publică 5 societăţi comerciale. Unele din 
aceste societăţi au dat faliment, cu altele statul român este în proces. Pentru a nu 
deteriora relaţiile comerciale şi diplomatice cu SUA, în anul 2000 Guvernul 
României a adoptat OUG nr.238/2000 privind rambursarea ratelor de capital pentru o 
cotă-parte din creditul acordat de Guvernul SUA, în baza programului CCC. Cele 3 
societăţi comerciale au fost acţionate în justiţie . 

Domnul Preşedinte Mihai Tănăsescu l-a întrebat pe domnul Mirciu Vasile 
Director General Adjunct care este data scadentă de rambursare, la care i s-a răspuns 
că restanţele urmau să se plătească până la data de 15 octombrie, ultimul an fiind 
2022. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 
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11. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
519/2002 privind protecţia socială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 29 iulie 2002 cu modificările şi 
completările ulterioare.Plx60/2006 

S-a creat o discriminare pentru persoanele cu handicap din mediul rural, a 
căror sursă de venit este pensia CAP al căror venit lunar s-a diminuat foarte mult. 
Statistica arată o creştere a procentului persoanelor cu handicap de la 2% la 6% din 
populaţia României. 

Prin acordarea unei indemnizaţii minimale si persoanei cu handicap mediu 
se va putea crea o baza de date reala în ceea ce priveşte numărul persoanelor cu 
handicap din România, care în ţările Uniunii Europene are o pondere de 9-10%. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui aviz negativ. 

12. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române.Plx647/2005 

Se propune ca un academician să primească o indemnizaţie lunară în 
cuantum de 3,0 salarii medii brute pe economie, iar un membru corespondent al 
Academiei Române ar urma să primească o indemnizaţie lunară în cuantum de 2,5 
salarii medii brute pe economie. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui aviz negativ. 

13. Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice. Plx40/2006 

Prezentul proiect de Lege creează Agenţia Naţională pentru Achiziţii 
Publice, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, aflată în subordinea 
Guvernului. 

Proiectul de Lege permite Guvernului să stabilească numărul maxim de 
posturi şi structura organizatorică. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui aviz negativ. 

14. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. Plx38/2006 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe are în vedere 
construcţia de locuinţe sociale destinate închirierii pentru tineri şi persoane 
defavorizate şi asistate social. 

Se propune ca orice persoană fizică să beneficieze de o subvenţie de 20% 
din valoarea locuinţei realizate în cazul respectării tuturor condiţiilor impuse de lege. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui aviz favorabil. 

15. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 44/1994, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 16 aprilie 2002 privind 
veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. 
Plx37/2006 
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Iniţiatorii propunerii legislative propun ca veteranii de război din al II-lea 
război mondial să beneficieze de o rentă lunară echivalentă cu solda de grad a unui 
căpitan. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui aviz negativ. 

 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Popescu Luminiţa 
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