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La lucrările comisiei din zilele de 12 şi 13 septembrie 2006 sunt prezenţi 22 

deputaţi, fiind absenţi motivat 4, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: 
 
- doamna Arhire Steluţa - Ministerul Finanţelor Publice; 
- domnul Victor Grigorescu - Ministerul Economiei şi Comerţului; 
- domnul Ferdinand Nagy - Autoritatea Naţională pentru Protecţia 

Consumatorilor 
- domnul Dumitru Dumba - Autoritatea Naţională pentru Protecţia 

Consumatorilor 
 
Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Mihai Tănăsescu, preşedintele 

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

I. FOND 
 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor 
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică.PLX560/2006 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea plăţii unor contribuţii 
voluntare anuale din partea României la bugetele Comitetului 
Internaţional al Crucii Roşii, Înaltului Comisariat al Naţiunilor 

Administrator
Original
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Unite pentru Refugiaţi şi Oficiului Înaltului Comisar al 
Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului.PLX587/2006 
3. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea OUG 
nr. 45/2003 privind finanţele publice locale.Plx636/2006 
4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60 din 25 aprilie 2001 
privind achiziţiile publice.Plx634/200 
5. Propunerea legislativă cu privire la acordarea unui sprijin 
bănesc populaţiei cu venituri reduse în vederea susţinerii unei 
plăţi din cheltuielile necesare pentru achiziţionarea de centrale  
termice sau arzătoare automatizate cu consum de gaze naturale în 
regim economic.Plx624/2006 
6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 8/2006 privind aprobarea unor măsuri financiare 
pentru operatorii economici de sub autoritatea Ministerului 
Economiei şi Comerţului pe anul 2005.PLx231/2006  
REEXAMINARE 
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 43/2006 privind organizarea şi funcţionarea Curţii 
de Conturi.PLx533/2006 

 
II. AVIZE 

 
8. Proiectul de Lege privind modificarea art. 1 din Legea nr. 
476/2002 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Fondul 
de Cooperare al Iniţiativei Central Europene.PLX586/2006 
9. Proiectul de Lege privind acordarea unui sprijin financiar la 
constituirea familiei.PLX543/2006 
10. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului sub formă de 
Schimb de Scrisori între România şi Comunitatea Europeană 
privind acordarea reciprocă de concesii comerciale preferenţiale 
în domeniul vinurilor, semnat la Bruxelles la 23 februarie 
2006.Plx622/2006 
11. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul 
metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în 
România, republicată.PLX628/2006 
12. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor 
normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice 
locale.PLX567/2006 
13. Propunerea legislativă privind înfiinţarea satului Damian  
prin reorganizarea comunei Sadova, judeţul Dolj.Plx557/2006 
14. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 84 din 24 
iulie 1995, Legea învăţământului.Plx574/2006 



 3

15. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 
învăţământului nr. 84/1995.Plx594/2006 
16. Propunere legislativă privind acordarea în anul 2006 a unui 
sprijin direct al statului de 300 lei(RON)/ha producătorilor 
agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha 
inclusiv.Plx625/2006 
17. Propunerea legislativă pentru sprijinirea producătorilor 
agricoli în vederea achiziţionării de motorină în anul 2006, cu 
finanţare de la bugetul de stat.Plx626/2006 
18. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 96-2002 privind acordarea de produse 
lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din 
învăţământul de stat.Plx637/2006 
19. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 408 din 29 
decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 95/2005 pentru modificarea art. 4 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 86/2002 privind înfiinţarea ghişeului 
unic în punctele de trecere a frontierei de stat a 
României.Plx633/2006 
20. Propunerea legislativă privind promovarea surselor 
regenerabile şi neconvenţionale de energie termică.Plx566/2006 
 
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 
 

I. FOND 
 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului 
de atribuire a contractelor de achiziţie publică.PLX560/2006 

Amânat 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea plăţii unor contribuţii voluntare 

anuale din partea României la bugetele Comitetului Internaţional al Crucii Roşii, 
Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi Oficiului Înaltului 
Comisar al Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului.PLX587/2006 

Doamna Arhire Steluţa, director în cadrul Ministerului Afacerilor Externe a 
arătat necesitatea plăţii contribuţiei României voluntare anuale din partea României la 
bugetele Comitetului Internaţional al Crucii Roşii, Înaltului Comisariat al Naţiunilor 
Unite pentru Refugiaţi şi Oficiului Înaltului Comisar al Naţiunilor Unite pentru 
Drepturile Omului. 

Contribuţiile voluntare se vor ridica la valoarea totală de 17.000 dolari 
S.U.A. şi vor fi suportate din bugetul Ministerului Afacerilor Externe.  

În anul 2003, România a contribuit în mod voluntar la bugetul Înaltului 
Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (ICNUR) şi la bugetul Organizaţiei 
Naţiunilor Unite pentru finanţarea programelor de asistenţă umanitară internaţională. 
Contribuţia României, deşi cu  valoare simbolică – 12.000 dolari S.U.A. - s-a bucurat 
de apreciere în plan internaţional, deschizând posibilitatea participării la reuniuni ale 
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donatorilor şi a dobândirii calităţii de membru în Comitetul Executiv al ICNUR 
începând cu anul 2005. 

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

3. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea OUG nr. 
45/2003 privind finanţele publice locale.Plx636/2006 

Actul normativ modifică alin.4 al art.59 din OUG nr.45/2003 privind 
finanţele publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.108/2004, 
în sensul interzicerii accesului autorităţilor administraţiei publice locale la 
împrumuturi sau să garanteze orice fel de împrumut, dacă totalul datoriilor acumulate 
depăşeşte limita de 35% din totalul veniturilor prevăzute la art.5 alin.1 lit.a din OUG 
nr.45/2003 cu excepţia cazurilor aprobate prin legi speciale. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport de respingere. 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 60 din 25 aprilie 2001 privind achiziţiile publice.Plx634/200 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.41 din 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60 din 25 aprilie 2001 privind achiziţiile 
publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.212/2002, cu un nou 
alineat prin care se propune ca în cazul contractelor de achiziţii pentru produse 
alimentare, părţile contractante au dreptul de a conveni, prin act adiţional, 
actualizarea preţului contractului pentru asigurarea protecţiei împotriva inflaţiei. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport de respingere. 

5. Propunerea legislativă cu privire la acordarea unui sprijin bănesc 
populaţiei cu venituri reduse în vederea susţinerii unei plăţi din cheltuielile necesare 
pentru achiziţionarea de centrale  termice sau arzătoare automatizate cu consum de 
gaze naturale în regim economic.Plx624/2006 

Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare  acordarea unui 
ajutor bănesc populaţiei cu venituri reduse, în vederea susţinerii unei părţi din 
cheltuielile necesare pentru achiziţionarea de centrale termice sau arzătoare 
automatizate cu consum de gaze naturale în regim economic. Iniţiatorii proiectului au 
considerat insuficiente măsurile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti 
populaţiei cu venituri reduse care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei, 
în vederea creşterii eficienţei consumului, siguranţei şi calităţii vieţii, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.291/2005, pentru care se propune abrogarea. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport de respingere. 

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 8/2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru operatorii economici de 
sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului pe anul 2005.PLx231/2006  
REEXAMINARE 

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

nr. 43/2006 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi.PLx533/2006 
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În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport de respingere urmare a deciziei Curţii Constituţionale prin 
care Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2006 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii de Conturi a fost declarată neconstituţională. 

 
II. AVIZE 

 
8. Proiectul de Lege privind modificarea art. 1 din Legea nr. 476/2002 

pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Fondul de Cooperare al Iniţiativei 
Central Europene.PLX586/2006 

Iniţiativa Central Europeană este o organizaţie regională, creată în anul 
1989, cu scopul de a dezvolta cooperarea politică, economică, tehnică, ştiinţifică. 
România a devenit membră în anul 1996. 

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

9. Proiectul de Lege privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea 
familiei.PLX543/2006 

Se constată o scădere a numărului căsătoriilor de la an la an. Se doreşte 
acordarea unui sprijin financiar echivalent în lei a 200 euro. 

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

10. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului sub formă de Schimb de 
Scrisori între România şi Comunitatea Europeană privind acordarea reciprocă de 
concesii comerciale preferenţiale în domeniul vinurilor, semnat la Bruxelles la 23 
februarie 2006.Plx622/2006 

Domnul Victor Grigorescu, expert în cadrul Ministerului Economiei şi 
Comerţului a prezentat membrilor comisiei adaptarea dispoziţiilor vechiului Acord 
convenit UE în anul 1993, pentru a se ţine seama, pe de-o parte, de aderarea la UE a 
celor 10 Noi State Membre, precum şi de, dezvoltările actuale înregistrate în sectorul 
de vinuri şi băuturi spirtoase al celor două ţări. 

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

11. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor 
acestora şi pietrelor preţioase în România, republicată.PLX628/2006 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor 
preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România conţine prevederi 
redactate cu nesocotirea unor norme de tehnică legislativă, prevederi necorelate între 
ele, ori contrarii abordării europene. Au participat din partea Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Consumatorilor domnul Secretar General Ferdinand Nagy şi domnul 
director Dumitru Dumba. 

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

12. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autorităţile administraţiei publice locale.PLX567/2006 
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Actul normativ propune introducerea unei a doua teze în cuprinsul 
Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 
pentru autorităţile administraţiei publice locale, aprobată cu modificări prin Legea 
nr.247/2002, amendamentul propus preconizând ca organul constatator al 
contravenţiilor menţionate în textul actual să ia măsuri pentru recuperarea 
prejudiciilor aduse bugetului de stat prin achiziţionarea bunurilor şi serviciilor la o 
valoare mai mare decât aceea la care autoritatea administraţiei publice sau instituţia 
publică avea dreptul. 

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

13. Propunerea legislativă privind înfiinţarea satului Damian  prin 
reorganizarea comunei Sadova, judeţul Dolj.Plx557/2006 

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

14. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 84 din 24 iulie 
1995, Legea învăţământului.Plx574/2006 

Propunerea legislativă limitează la 25 numărul de elevi dintr-o clasă, pe 
diferite grupe de vârstă. Domnul deputat Merka Adrian a susţinut propunerea 
legislativă. 

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

15. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii învăţământului nr. 
84/1995.Plx594/2006 

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

16. Propunere legislativă privind acordarea în anul 2006 a unui sprijin 
direct al statului de 300 lei(RON)/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren 
arabil de până la 5 ha inclusiv.Plx625/2006 

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

17. Propunerea legislativă pentru sprijinirea producătorilor agricoli în 
vederea achiziţionării de motorină în anul 2006, cu finanţare de la bugetul de 
stat.Plx626/2006 

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

18. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 96-2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru 
elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat.Plx637/2006 

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

19. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 408 din 29 
decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2005 
pentru modificarea art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2002 privind 
înfiinţarea ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a 
României.Plx633/2006 
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În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma prezentată de iniţiator. 

20. Propunerea legislativă privind promovarea surselor regenerabile şi 
neconvenţionale de energie termică.Plx566/2006 

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

 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Mihai Nicolae Tănăsescu 

 
 
 
 

Întocmit, 
Popescu Luminiţa 
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