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PROCES – VERBAL 
 

al  şedinţelor comisiei din zilele de 07 şi 08.03.2006 
 
 
 
La lucrările comisiei din zilele de 07 şi 08.03.2006 sunt prezenţi 23 

deputaţi, fiind absenţi motivat 3, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: 
 
- domnul Grecu Mihai - Ministerul Transporturilor, 

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

Construcţiilor şi Turismului; 
- domnul Istvan Jakab - Ministerul Finanţelor Publice; 
- doamna Cristina Robu - Ministerul Finanţelor Publice; 
- domnul Petrescu Ştefan - Ministerul Finanţelor Publice; 
- doamna Luminiţa Mitu - Ministerul Finanţelor Publice; 
- domnul Marius Bălău - Ministerul Apărării Naţionale; 
- domnul Serban Floarea - Ministerul Apărării Naţionale; 
- domnul Remus Baciu - Cancelaria Primului – Ministru; 
- domnul Nicolae Flaviu - Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale. 
 

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

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

I. FOND 
 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
15/2006 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale pentru anul 

Administrator
Original
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2006 ce decurge din calitatea României de stat - participant la 
Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional 
pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la 
Baku la 8 septembrie 1998.PLX87/2006 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi 
utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru 
proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care 
beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea 
Uniunii Europene.PLX98/2006 
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 197/2005 pentru completarea anexei nr. 1 la 
Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la 
care România este parte şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiilor 
anuale ce decurg din calitatea României de membru al Europae 
Archaeologiae Consilium (EAC), al Federaţiei Internaţionale a 
Consiliilor Artelor şi a Agenţiilor Culturale (IFACCA) şi al 
Agenţiei Internaţionale ISBN.PLX82/2006 
4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind 
colaborarea financiară pentru anul 2004, semnat la Bucureşti la 
19 decembrie 2005.PLx107/2006 
5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind 
colaborarea tehnică pentru anul 2004, semnat la Bucureşti la 19 
decembrie 2005.PLx108/2006 
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Acordului de garanţie 
dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 22 iulie 2005, aferent 
Acordului de împrumut dintre Societatea Comercială "Compania 
de Apă Someş" S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare pentru finanţarea obiectivului de investiţii 
"Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în localităţile 
urbane din Bazinul hidrografic Someş - Tisa" inclus în Programul 
"Dezvoltarea Infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii 
(SAMTID), faza I".PLx106/2006 

 
II. AVIZE 

 
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru 
mediu.PLX78/2006 
8. Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi 
Republica Ungară privind regimul frontierei de stat româno - 
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ungare, cooperarea şi asistenţa reciprocă, semnat la Bucureşti la 
20 octombrie 2005.PLX96/2006 
9. Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Apărării Naţionale.PLX97/2006 
10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 166/2005 privind aprobarea scoaterii din rezervele 
de stat a unor cantităţi de carburanţi şi lubrifianţi, care vor fi 
acordate, în mod gratuit Ministerului Apărării Naţionale, 
Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de 
Informaţii. PLX115/2006 
11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 210/2005 pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protecţie socială a 
personalului militar şi civil, care se vor aplica în perioada 
restructurării marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor din 
compunerea Ministerului Apărării Naţionale. PLX119/2006 
12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 186/2005 privind suplimentarea numărului maxim 
de posturi finanţate prin bugetul Cancelariei Primului - Ministru 
pe anul 2006. PLX117/2006 
13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 9/2006 privind transmiterea unor drepturi şi obligaţii de la 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Agenţia 
Domeniilor Statului la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 
Statului.PLX101/2006 
14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 20/2006 privind acordarea de facilităţi producătorilor agricoli 
şi crescătorilor de animale în perioada de preaderare la Uniunea 
Europeană.PLX102/2006 
15. Propunerea legislativă privind sprijinirea populaţiei în 
vederea diminuării efectelor produse de inundaţiile din anul 
2005.PlX84/2006 
16. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 19/2000 
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale.Plx65/2006 

 
III. DIVERSE 

 
17. Concluzii şi propuneri rezultate în urma Seminarului din 
cadrul Programului Phare cu tema: „Întărirea capacităţii 
administrative a Parlamentului României” – subtema: „Crearea 
unor mecanisme de evaluare a impactului legilor adoptate de 
Parlamentul României”. 
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Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 
 

I. FOND 
 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2006 

privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale pentru anul 2006 ce decurge din calitatea 
României de stat - participant la Acordul multilateral de bază privind transportul 
internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la Baku 
la 8 septembrie 1998.PLX87/2006 

Domnul Grecu Mihai-consilier şi doamna Pop Carmen-expert, în cadrul  
Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului au prezentat proiectul de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2006. 

La data de 8 septembrie 1998, a fost semnat la Baku, Acordul multilateral 
de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa - 
Caucaz – Asia, care reglementează transporturile internaţionale rutiere, feroviare, 
navale şi procedurile vamale  şi de prelucrare a documentelor vamale. 

Acordul de bază a intrat în vigoare pentru România la data de 2 iulie 2000. 
Începând cu anul 2000, SP CIG TRACECA a fost finanţat permanent, 

complet din fondurile Uniunii Europene. 
Toodată, domnul Consilier Grecu Mihai a subliniat că fiecărui stat din cele 

12, inclusiv României, îi revine o contribuţie de 50.000 euro. 
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui raport în forma adoptată de Senat. 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, 
înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor 
publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii 
Europene.PLX98/2006 

Amânat. 
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 197/2005 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 
privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este parte şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiilor 
anuale ce decurg din calitatea României de membru al Europae Archaeologiae 
Consilium (EAC), al Federaţiei Internaţionale a Consiliilor Artelor şi a Agenţiilor 
Culturale (IFACCA) şi al Agenţiei Internaţionale ISBN.PLX82/2006 

Printre obligaţiile asumate de România prin Convenţia Europeană pentru 
Protecţia Patrimoniului Arheologic, la care România a aderat prin Legea nr.150/1997, 
se numără şi aceea de a coordona unitar, la nivel naţional, activităţile din acest 
domeniu. 

România are statut de observator la Europae Archaeologicae Consilium, 
participarea la lucrările acestui forum se impune ca o necesitate stringentă, adaptată la 
perioada de pre-aderare la Uniunea Europeană. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui raport în forma adoptată de Senat cu amendamente. 
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4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României 
şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară pentru anul 
2004, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005.PLx107/2006 

Domnul Istvan Jakab- secretar de stat  şi Cristina Robu –consilier, în cadrul 
Ministerului Finanţelor Publice au prezentat proiectul de Lege pentru ratificarea 
Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania 
privind colaborarea financiară pentru anul 2004, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 
2005. 

Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale 
Germania privind colaborarea tehnică  a fost semnat la Bucureşti la 6 mai 1994 şi a 
intrat în vigoare la data de 10 septembrie 1996. 

În temeiul acestui cadru, România încheie anual acorduri guvernamentale 
de colaborare tehnică. Asistenţa acordată de Germania vizează crearea cadrului intern 
pentru economia de piaţă şi adaptarea economiei ţărilor aflate în tranziţie la cerinţele 
pieţei internaţionale. 

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

5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României 
şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea tehnică pentru anul 
2004, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005.PLx108/2006 

Domnul Istvan Jakab- secretar de stat  şi Cristina Robu –consilier, în cadrul 
Ministerului Finanţelor Publice au prezentat proiectul de Lege pentru ratificarea 
Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania 
privind colaborarea tehnică pentru anul 2004, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 
2005. 

Acordul dintre Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Federale Germania privind colaborarea tehnică a fost semnat la Bucureşti şi a intrat în 
vigoare la 10 septembrie 1996. 

Prin Acordul pentru anul 2004, guvernul federal german a alocat pentru 
cooperarea tehnică cu România 7,5 milioane euro distribuiţi în diferite domenii. 

În temeiul acestui cadru, România încheie anual acorduri guvernamentale 
de colaborare tehnică. Asistenţa acordată de Germania vizează crearea cadrului intern 
pentru economia de piaţă şi adaptarea economiei ţărilor aflate în tranziţie la cerinţele 
pieţei internaţionale. 

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

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Acordului de garanţie dintre 
România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la 
Bucureşti, la 22 iulie 2005, aferent Acordului de împrumut dintre Societatea 
Comercială "Compania de Apă Someş" S.A. şi Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea obiectivului de investiţii "Reabilitarea 
sistemului de alimentare cu apă în localităţile urbane din Bazinul hidrografic Someş - 
Tisa" inclus în Programul "Dezvoltarea Infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii 
(SAMTID), faza I".PLx106/2006 

Domnul Istvan Jakab- secretar de stat, domnul Petrescu Ştefan-director 
general , în cadrul Ministerului Finanţelor Publice au prezentat proiectul de Lege 
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privind aprobarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 22 iulie 2005. 

Programul SAMTID este prevăzut a se realiza pe trei faze: pilot, extindere 
şi consolidare. Finanţarea celor trei faze  se ridică la un total estimat de 380 milioane 
euro. 

Domnul Istvan Jakab- secretar de stat a spus că prima fază cuprinde şase 
judeţe . 

Împrumutul BERD este acordat pe o perioadă de 15 ani, din care 3 ani şi 
jumătate perioadă de graţie, la o rată variabilă a dobânzii, stabilită la depozitele în 
euro la şase luni. 

Între Ministerul Finanţelor Publice în calitate de garant şi SC Compania de 
Apă Someş S.A. în calitate de garantat se va încheia o convenţie de garantare 
conform prevederilor legislaţiei privind datoria publică. 

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

 
II. AVIZE 

 
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.PLX78/2006 
Prin constituirea Fondului de mediu s-a instituit un sistem de taxe şi 

contribuţii asupra activităţilor poluatoare prestate de către persoane fizice sau 
juridice. 

Este necesară, totodată, clarificarea de urgenţă a regimului juridic al 
veniturilor din care se constituie Fondul pentru mediu. Prezentul act normativ acordă 
instituţiei care gestionează Fondul instrumentele necesare în urmărirea şi recuperarea 
creanţelor datorate de către contribuabili. 

Modificările şi completările propuse sunt corelate cu prevederile HG 
nr.621/2005 şi ale HG nr.170/2005 privind gestionarea anvelopelor uzate, acte 
normative care preiau în conţinutul lor acquis-ul comunitar. 

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

8. Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi 
Republica Ungară privind regimul frontierei de stat româno - ungare, cooperarea şi 
asistenţa reciprocă, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2005.PLX96/2006 

Documentul internaţional de cooperare bilaterală a fost semnat la data de 
20 octombrie 2005 pentru partea română de domnul Vasile Blaga, ministrul 
administraţiei şi internelor, iar pentru partea ungară de către doamna Monika 
Lamperth, ministrul de interne. 

Încheierea Tratatului între România şi Republica Ungară privind regimul 
frontierei de stat româno - ungare, cooperarea şi asistenţa reciprocă contribuie în mod 
fundamental la dezvoltarea cadrului juridic bilateral româno-ungar în domeniul 
afacerilor interne, creând un impact deosebit asupra relaţiilor ambelor state cu 
Uniunea Europeană. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma prezentată de iniţiator. 
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9. Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Apărării Naţionale.PLX97/2006 

Domnul Bălu a prezentat comisiei proiectul de Lege privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale. 

Domnul deputat Leonard Cazan a întrebat despre restructurări, la care 
domnul Bălu a raspuns că: 

Noua formă organizatorică elimină paralelismele şi suprapunerile existente. 
Structura de forţe a Ministerului Apărării Naţionale corespunde cerinţelor de răspuns 
la actualul spectru de riscuri convenţionale, fiind compatibilă cu standardele NATO. 

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

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 166/2005 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de 
carburanţi şi lubrifianţi, care vor fi acordate, în mod gratuit Ministerului Apărării 
Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii. 
PLX115/2006 

În vederea înlăturării efectelor inundaţiilor din luna iulie 2005 şi pentru 
crearea condiţiilor revenirii populaţiei sinistrate din Moldova la o viaţă normală, 
Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Serviciul 
Român de Informaţii au acţionat, prin unităţi speciale, în cadrul şedinţelor pentru 
situaţii de urgenţă. 

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

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 210/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/1998 
privind unele măsuri de protecţie socială a personalului militar şi civil, care se vor 
aplica în perioada restructurării marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor din 
compunerea Ministerului Apărării Naţionale. PLX119/2006 

Domnul Şerban Floarea, Şeful Direcţiei Legislaţiei şi Asistenţă Juridică din 
cadrul Ministerului Apărării Naţionale a prezentat membrilor comisiei proiectul de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 210/2005 pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protecţie 
socială a personalului militar şi civil, care se vor aplica în perioada restructurării 
marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor din compunerea Ministerului Apărării 
Naţionale 

Procesul de restructurare este un proces complex şi de durată care a generat 
multiple transformări şi dezechilibre în organismul militar, atât la nivel militar cât şi 
la nivel social 

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

12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 186/2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanţate prin 
bugetul Cancelariei Primului - Ministru pe anul 2006. PLX117/2006 

Domnul Remus Baciu, Secretar de Stat în cadrul Cancelariei Primului-
Ministru a prezentat membrilor comisiei proiectul de Lege pentru aprobarea 
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Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 186/2005 privind suplimentarea numărului 
maxim de posturi finanţate prin bugetul Cancelariei Primului - Ministru pe anul 2006. 

A fost aprobată OUG nr.156/2005 privind suplimentarea numărului maxim 
de posturi finanţat pentru Cancelaria Primului – Ministru cu un număr de 29 de 
posturi. Este imperios necesară promovarea prezentului act normativ care să prevadă 
finanţarea aceluiaşi număr de posturi, respectiv 29, din bugetul prevăzut pentru anul 
2006 pentru Cancelaria Primului – Ministru. 

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

13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2006 
privind transmiterea unor drepturi şi obligaţii de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Domeniilor Statului la Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor Statului.PLX101/2006 

Intre fostul Minister al Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor- Agenţia 
Domeniilor Statului şi S.C. Interagro –S.A. Bucureşti s-a încheiat un contract de 
stingere a datoriilor prin care un număr de acţiuni deţinute de SC. Tutunul Românesc 
–SA au fost date în plată pentru stingerea datoriei faţă de SC interagro de către 
Minister. 

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

14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2006 
privind acordarea de facilităţi producătorilor agricoli şi crescătorilor de animale în 
perioada de preaderare la Uniunea Europeană.PLX102/2006 

Domnul Nicolae Flaviu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a prezentat comisiei proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2006 privind acordarea de facilităţi 
producătorilor agricoli şi crescătorilor de animale în perioada de preaderare la 
Uniunea Europeană. 

Programul Fermierului constituie un ansamblu de măsuri organizatorice, 
financiare şi tehnice prin care se urmăreşte investiţiile în agricultură, creşterea 
calitativă şi cantitativă a producţiei vegetale şi zootehnice. 

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

15. Propunerea legislativă privind sprijinirea populaţiei în vederea 
diminuării efectelor produse de inundaţiile din anul 2005.PlX84/2006 

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

16. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind 
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.Plx65/2006 

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

III. DIVERSE 
 
17. Concluzii şi propuneri rezultate în urma Seminarului din cadrul 

Programului Phare cu tema: „Întărirea capacităţii administrative a Parlamentului 
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României” – subtema: „Crearea unor mecanisme de evaluare a impactului legilor 
adoptate de Parlamentul României”. 

Amânat. 
 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Mihai Nicolae Tănăsescu 

 
 
 
 

Întocmit, 
Popescu Luminiţa 
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