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PROCES – VERBAL 
 

al  şedinţei comisiei din zilele de 28 -29.03.2006 
 
 
 
 
La lucrările comisiei din zilele de 28 şi 29 martie 2006 sunt prezenţi 22 

deputaţi, fiind absenţi motivat 4, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: 
 
- Doică Cătălin 
- Drăghici Alis 
- Crişan Nicolae 
- Baltă Tudor 
- Adrian Ciocănea 
- Alexandru Mircea 
- Irina Alexe 
- Viorel Borşan 
 
- Goşea Daniel 
- Codescu Sorin 
- Olga Georgescu 

Ministerul Finanţelor Publice 
Ministerul Finanţelor Publice 
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor 
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor 
Ministerul Integrării Europene 
Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale 
Ministerul Afacerilor Externe 
Ministerul Justiţiei 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale 

 
Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Mihai Tănăsescu, preşedintele 

comisiei. 
 
 
 
 

Administrator
Original
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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. 200/2005 pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri 
financiare.PLX133/2006 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 201/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supraveghere 
asigurărilor.PLX134/2006 
3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea 
asigurărilor, cu modificările şi completările 
ulterioare.Plx138/2006 

 
II. AVIZE 

 
4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 185/2005 pentru modificarea art. 17 lit. b) din 
Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de 
asigurări sociale ale poliţiştilor. PLX162/2006 
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 192/2005 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor 
de lapte. PLX164/2006 
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
29/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 
personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind 
salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din 
administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la 
misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale 
româneşti din străinătate.PLX147/2006 
7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 204/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale 
personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor 
Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi 
institutele culturale româneşti din străinătate. PLX167/2006 
8. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi 
Republica Turcia privind asistenţa judiciară în materie civilă, 
semnat la Ankara la 28 septembrie 2005.PLx202/2006 
9. Proiectul de Lege privind unele măsuri de protecţie socială a 
personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naţionale a 
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Pădurilor - Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a 
restituirii pădurilor către foştii proprietari. PLX190/2006 
10. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România 
cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din 
motive etnice.PLX149/2006 
 
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 

 
I. FOND 

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

nr. 200/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 privind 
reglementarea unor măsuri financiare.PLX133/2006  s-a dezbătut în prezenţa 
domnului Doică Cătălin – secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice. 

Domnul Doică Cătălin prezintă obiectul de reglementare al actului 
normativ aflat în dezbatere şi anume modificarea datei de la care vor fi preluate de 
către M.F.P. – A.N.A.F. activităţile de colectare, control şi soluţionare a contestaţiilor 
privind creanţele bugetare reprezentând contribuţii sociale datorate de persoanele 
asigurate pe baza declaraţiei de asigurare, respectiv data de 1 ianuarie 2007 în loc de 
1 ianuarie 2006, astfel cum a fost prevăzut iniţial potrivit dispoziţiilor secţiunii a 5-a, 
capitolul I din O.G. nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 507/2004, cu modificările 
ulterioare. 

In urma dezbaterii, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât întocmirea 
unui raport în forma adoptată de Senat. 

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

nr. 201/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind societăţile 
de asigurare şi supraveghere asigurărilor.PLX134/2006 s-a dezbătut în prezenţa 
domnului Crişan Nicolae – preşedinte Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, 
domnului Baltă Tudor – vicepreşedinte şi a domnului Adrian Ciocănea - secretar de 
stat la Ministerul Integrării Europene. 

Domnul Crişan Nicolae prezintă membrilor comisiei obiectul de 
reglementare al  proiectului de Lege aflat în dezbatere şi anume: 

Extinderea şi completarea definirii termenilor folosiţi în scopul aplicării şi 
interpretării uniforme a legislaţiei; 

Completarea şi detalierea prevederii care statuează separarea conducerii 
celor două categorii de asigurări: viaţă şi generale, în cazul asigurătorilor care 
practică simultan cele două activităţi; 

Lărgirea atribuţiilor Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor; 
Redefinirea activităţii de control, în concordanţă cu practicile şi standardele 

internaţionale din domeniu: control permanent – exercitat de direcţiile de specialitate, 
la sediul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, asupra rapoartelor, informărilor, 
raportărilor, documentelor şi informaţiilor trimise de entităţile supravegheate şi 
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controlul periodic sau inopinat exercitat la sediul entităţilor supravegheate de către 
echipele de control; 

Dispoziţii speciale privind profesia de actuar; 
Detalierea situaţiilor în care Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate 

retrage autorizaţia de funcţionare; 
Definirea precisă a societăţilor şi persoanelor care desfăşoară activităţi de 

asigurare conform principiului dreptului de stabilire şi de prestare a serviciilor; 
Definirea precisă a societăţilor şi persoanelor care desfăşoară activităţi de 

asigurare conform principiului dreptului de stabilire şi de prestare a serviciilor; 
Definirea noţiunilor de conducere executivă, asistenţi în brokeraj, mandat 

de brokeraj, subagenţi, agenţi de asigurare subordonaţi pentru a elimina ambiguităţile 
legate de cerinţele necesare deţinerii acestor calităţi; 

Eliminarea barierei cu privire la obligativitatea păstrării în România a 
tuturor activelor unui asigurator; 

Prevederi suplimentare privind autorizarea, înregistrarea şi activitatea 
intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări.  

Domnul deputat Mocanu Alexandru a prezentat un număr de amendamente 
care au fost însuşite de CSA. 

Domnul Adrian Ciocănea – secretar de stat la Ministerul Integrării 
Economice a făcut câteva propuneri de îmbunătăţire a  textului adoptat de Senat şi 
anume: la articolul 2 punctul 30 propune introducerea în definiţia noţiunii de „ 
intermediar în reasigurări” şi a”persoanei fizice” , definirea expresiei „ locul obişnuit 
de staţionare” în conformitate cu prevederile din legislaţia Uniunii Europene şi 
redefinirea literei b) a alineatului (4) al articolului 251. Membrii comisiei CSA  au 
fost de acord cu aceste propuneri. 

In urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui raport cu amendamente. 

 
3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările 
şi completările ulterioare.Plx138/2006 

In urma dezbaterii, cu majoritate de voturi, Comisia a hotărât respingerea 
propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind 
societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările 
ulterioare deoarece prevederile cuprinse în propunerea legislativă au fost preluate în 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2005 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, 
propunerea legislativă în cauză rămânând fără obiect de reglementare. 

 
II. AVIZE 

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

nr. 185/2005 pentru modificarea art. 17 lit. b) din Legea nr. 179/2004 privind pensiile 
de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor. PLX162/2006 s-a dezbătut 
în prezenţa domnului Alexandru Mircea – secretar de stat la Ministerul Administraţiei 
şi Internelor. 
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Domnul Alexandru Mircea informează membrii comisiei că prin acest act 
normativ se modifică un articol în sensul majorării cu 5 ani a vârstei pentru 
pensionarea anticipată. 

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

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

nr. 192/2005 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 
privind sprijinul acordat producătorilor de lapte. PLX164/2006 s-a dezbătut în 
prezenţa domnului Viorel Borşan – director Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale. 

Domnul Viorel Borşan informează membrii comisiei că începând cu 1 
ianuarie 2006 sistemul de susţinere financiară a producătorilor agricoli se modifică şi 
de aceea este necesară  abrogarea urgentă a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
29/2000, astfel încât să nu existe forme paralele de susţinere pentru realizarea 
aceluiaşi obiectiv. 

În acelaşi timp, pentru a nu crea discriminări între producătorii de lapte 
care au realizat şi livrat lapte în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul 
întregului an 2005, se impune a se reglemente plata de la bugetul de stat prin 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pe anul 2006 a stimulentelor 
acordate producătorilor de lapte pentru întreaga cantitate de lapte livrat pentru 
prelucrare la operatorii economici specializaţi în procesare, în perioada 1 ianuarie – 
31 decembrie 2005. 

In urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, Comisia a hotărât întocmirea 
unui aviz în forma adoptată de Senat. 

 
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2006 

privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului salarizat potrivit 
Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din 
administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile 
diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din 
străinătate.PLX147/2006 s-a dezbătut în prezenţa domnului Goşea Daniel – director 
general Ministerul Afacerilor Externe. 

Domnul Goşea Daniel informează membrii comisiei că prin această 
ordonanţă în anul 2006, valoarea de referinţă sectorială, prevăzută în anexele nr. 1 şi 
2 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului 
din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile 
diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, cu 
modificările şi completările ulterioare, avută la 31 de decembrie  2005, se majorează 
în două etape, astfel: cu 4,5% începând cu data de 1 februarie 2006 faţă de nivelul din 
luna ianuarie 2006 şi cu 6% începând cu data de 1 septembrie 2006 faţă de nivelul 
din luna august 2006. 

In urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 
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7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 204/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea 
şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului 
Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele 
culturale româneşti din străinătate. PLX167/2006 

Având în vedere necesitatea instituirii unui cadru normativ unitar în ceea ce 
priveşte salarizarea tuturor categoriilor de personal din Ministerul Afacerilor Externe, 
ţinând cont de obligaţia specifică a acestora de a asigura protecţia informaţiilor 
clasificate, este imperios necesară să se respecte principiul corespondenţei dintre 
munca depusă şi salariu pentru toate aceste categorii de personal, în caz contrar 
punându-se în discuţie temeinica impunerii obligaţiei păstrării secretului de stat şi, de 
aici, însăşi respectarea acestei obligaţii. 

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

 
8. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi 

Republica Turcia privind asistenţa judiciară în materie civilă, semnat la Ankara la 28 
septembrie 2005.PLx202/2006 s-a dezbătut în prezenţa domnului Codescu Ion - 
secretar de stat la Ministerul Justiţiei. 

Domnul Codescu Ion informează  membrii  comisiei că obiectul acordului 
îl constituie reglementarea protecţiei juridice a cetăţenilor celor două state, în 
procedurile civile ale autorităţilor judiciare din fiecare stat, a cooperării acestor 
autorităţi în ceea ce priveşte acordarea asistenţei judiciare în materie civilă, precum şi 
a modului şi condiţiilor de recunoaştere şi executare a hotărârilor judecătoreşti în 
cauzele civile. 

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

 
9. Proiectul de Lege privind unele măsuri de protecţie socială a 

personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prin 
concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către foştii proprietari. 
PLX190/2006 s-a dezbătut în prezenţa doamnei Olga Georgescu – şef serviciu 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

În perspectiva aplicării prevederilor Legii nr. 247/2005 privind reforma în 
domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi 
completările ulterioare, suprafaţa de păduri care urmează să fie retrocedate foştilor 
proprietari este de 2 milioane hectare. În consecinţă, proprietatea publică a statului 
asupra pădurilor se va diminua în mod progresiv, pe măsură ce procentul de 
retrocedare a proprităţil0or forestiere evoluează, de la 4,3 milioane hectare cât este în 
prezent, la circa 2,3 milioane hectare. 

În această situaţie, Romsilva trebuie să-şi redimensioneze bugetul de 
venituri şi cheltuieli şi să disponibilizeze 7048 de salariaţi iar protecţia socială a 
personalului disponibilizat urmează a se asigura din bugetul asigurărilor pentru 
şomaj. 

In urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, Comisia a hotărât întocmirea 
unui aviz în forma adoptată de Senat. 
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10. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului 
nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către 
regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 
martie 1945 din motive etnice.PLX149/2006 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Ene Giorgiana 
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