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al  şedinţei comisiei din ziua de 19 septembrie 2006 

 
 
 
La lucrările comisiei din ziua de 19.09.2006 sunt prezenţi 20 deputaţi, fiind 

absenţi motivat 6, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: 
 
- Ciocănea Mihai    
- Titică Laura  
- Doică Cătălin    
- Cornelia Nagy 
- Maria Muga   
 
- Mihaela Grecu   

 
- Ovidiu Călin 

 
- Ioan Andreica 

 
- Arsene Octavian 

 
- Munteanu Ortansa 

 
- Dan Marinescu 
- Cosmin Popescu 
- Popa Anişoara 
 
- Marinescu Silvia 

 

Ministerul Integrării Europene 
Ministerul Integrării Europene 
Ministerul Finanţelor Publice 
Ministerul Finanţelor Publice 
Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi 
Familiei 
Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi 
Familiei 
Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei 
Informaţiei 
Ministerul Transporturilor, Construcţiilor 
şi Turismului 
Ministerul Transporturilor, Construcţiilor 
şi Turismului 
Ministerul Transporturilor, Construcţiilor 
şi Turismului 
Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Ministerul Economiei şi Comerţului 
Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală 
Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală 

Administrator
Original
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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 privind instituirea unor măsuri financiare 
pentru finanţarea unor cheltuieli de asistenţă 
socială.PLX606/2006 
3. 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 
4. Proiectul de Lege privind finanţarea asistenţei pentru 
dezvoltare din cadrul politicii naţionale de cooperare 
internaţională pentru dezvoltare.PLX665/2006 
5. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 6 alin. (1) din  
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind 
activitatea de audit financiar, republicată.PLX645/2006 
6. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea OUG 
nr. 45/2003 privind finanţele publice locale.Plx654/2006 
 

II. AVIZE 
 

7. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 18 din Legea nr. 
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 
protecţia persoanelor.PLX535/2006 
8. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 
Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor 
şi protecţia persoanelor.Plx538/2006 
9. Proiectul de Lege pentru completarea Legii apiculturii nr. 
89/1998.PLX565/2006 
10. Propunere legislativa de modificare a Legii nr. 142/1998 
privind acordarea tichetelor de masa, cum modificările 
ulterioare.Plx548/2006 
11. Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 7 
din OUG nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul 
public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de 
stat.Plx550/2006 
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12. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 290/2003 
privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor 
români pentru bunurile proprietatea personală a acestora, 
sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord 
şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării 
Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, 
semnat la Paris la 10 februarie 1947 şi a Titlului VII din Legea 
nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente.PLx638/2006 
13. Propunere legislativă pentru modificarea Decretului - Lege 
118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 
din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 
martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori 
constituite în prizonieri.Plx631/2006 
14. Propunerea legislativă privind stimularea şi protecţia elevilor 
şi studenţilor salariaţi.PlX644/2006 
15. Propunerea legislativă pentru completarea art. 49 din Legea 
nr. 26/1996 - Codul silvic.Plx648/2006 
16. Proiectul de Lege pentru înfiinţarea satului  Tangâru prin 
reorganizarea comunei Stoeneşti, judeţul Giurgiu.PLx662/2006 
17. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de 
Înţelegere între România şi Comunitatea Europeană privind 
participarea României la programul comunitar pentru asigurarea 
interoperabilităţii serviciilor pan-europene de Guvernare pentru 
administraţiile publice, mediul de afaceri şi cetăţeni (IDABC), 
semnat la Bucureşti la 20 martie 2006 şi la Bruxelles la 20 aprilie 
2006, şi pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare aferente 
participării la acest program în anii 2006 - 2009.PLX660/2006 
18. Proiectul de Lege pentru acceptarea Protocolului adoptat la 
Moscova la 30 noiembrie 1996 şi intrat în vigoare la 4 noiembrie 
2002, privind amendamentele la Acordul cu privire la creşterea 
sistemului internaţional şi a Organizaţiei de telecomunicaţii 
spaţiale "Intersputnik", încheiat la Moscova la 15 noiembrie 
1971, ratificat prin Decretul nr. 307/1972.PLX661/2006 
19.Proiectul de Lege pentru abrogarea unor acte 
normative.PLX666/2006 
20. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 379/2003 
privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de 
război.PLX667/2006 
21. Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr. 526/2003 
pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului 
montan "Superschi în Carpaţi".PLX668/2006 
22. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind 
instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor 
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clădiri de locuit multietajate, cu modificările şi completările 
ulterioare.Plx664/2006 

 
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 . 

Având în vedere importanţa proiectului de lege, la solicitarea domnului 
Doică Cătălin- secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice, Comisia cu 
unanimitate de voturi  a hotărât  amânarea dezbaterilor acestui act normativ pentru 
următoarea şedinţă . 

2. Proiectul de Lege privind instituirea unor măsuri financiare pentru 
finanţarea unor cheltuieli de asistenţă socială.PLX606/2006 –sa dezbătut în prezenţa 
domnului Doică Cătălin- secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice şi a 
doamnei Maria Muga- secretar de stat la Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi 
Familiei. 

Doamna Maria Muga informează membrii comisiei că prin acest act 
normativ se reglementează instituirea unor măsuri financiare pentru finanţarea unor 
cheltuieli de asistenţă socială. Este vorba de instituirea ca venit al bugetului de stat a 
taxei de timbru social pentru jocurile de noroc tip maşini electronice, pentru mesele 
de joc din cazinou, asupra valorii autovehiculelor noi din import cu o capacitate 
cilindrică de minim 2000 cm3, pentru jocurile de noroc organizate de Compania 
Naţională „Loteria Română”. 

Domnia Sa consideră că această taxă de timbru reprezintă pentru anul 2006 
o sursă de venit la bugetul de stat. 

Domnul Doică Cătălin menţionează că susţine proiectul de act normativ în 
măsura în care instituirea taxei de timbru social asupra vehiculelor noi din import cu 
o capacitate cilindrică de minim 2000 cm3 va fi eliminată începând cu data aderării 
României la Uniunea Europeană. Domnia Sa precizează că în Codul fiscal s-a 
introdus taxa de înmatriculare la autovehiculele noi din import care cuprinde şi taxa 
de timbru social. 

Referitor la jocurile de noroc, MFP lucrează la un nou proiect de lege 
privind jocurile de noroc, care prevede o mărire a taxei ; acest proiect de lege  
urmează să fie supus dezbaterii publice. Legea jocurilor de noroc urmează să intre în 
vigoare la 1 ianuarie 2007. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu întrebă ce rost are acest proiect de 
lege. De ce să se facă o lege separată acum când MFP va veni cu o lege nouă care va 
reglementa clar aceste taxe. 

Domnul Doică Cătălin precizează că  acest act normativ a fost iniţiat 
înainte de aprobarea Codului fiscal şi înainte de a se iniţia Legea jocurilor de noroc. 

Doamna Maria Muga solicită o amânare a dezbaterilor acestui act normativ 
pentru a putea  rediscuta proiectul de lege cu MFP. 
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Cu unanimitate de voturi Comisia a hotărât  amânarea dezbaterilor pentru 
următoarea şedinţă. 

3. 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 

Deoarece nu s-au definitivat sumele din anexă, MFP a solicitat amânarea 
dezbaterilor. 

Cu unanimitate de voturi Comisia a hotărât  amânarea dezbaterilor pentru 
următoarea şedinţă. 

4. Proiectul de Lege privind finanţarea asistenţei pentru dezvoltare din 
cadrul politicii naţionale de cooperare internaţională pentru dezvoltare.PLX665/2006 

Amânat din lipsa iniţiatorului la nivel de secretar de stat. 
5. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 6 alin. (1) din  Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, 
republicată.PLX645/2006 

Intervenţia legislativă constă în schimbarea sediului Camerei Auditorilor 
Financiari din România. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui raport în forma adoptată de Senat. 

6. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea OUG nr. 
45/2003 privind finanţele publice locale.Plx654/2006 s-a dezbătut în prezenţa 
domnului domnului Dan Marinescu – şef serviciu la Ministerul Administraţiei . 

Prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale s-a abrogat OUG 
nr. 45/2003. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui raport de respingere. 

 
II. AVIZE 

 
7. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 18 din Legea nr. 333/2003 

privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.PLX535/2006 
Acest act normativ prevede instituirea în sarcina consiliilor locale a 

obligaţiei de a asigura plata serviciilor de pază comunale şi contravaloarea celorlalte 
utilităţi conexe acestor servicii. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 

8. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor.Plx538/2006 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare  instituirea în sarcina 
consiliilor locale a obligaţiei de a asigura serviciul de pază în comune prin personal 
calificat, angajat a consiliului local. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz de respingere. 
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9. Proiectul de Lege pentru completarea Legii apiculturii nr. 
89/1998.PLX565/2006 

Prin această iniţiativă legislativă se propune stabilirea unor facilităţi pentru 
apicultori privind acordarea de credite, amplasarea gratuită a stupilor în pastoral pe 
fondul forestier, precum şi achitarea tarifului de utilizare a drumurilor naţionale 
pentru o zi, 7 zile şi 30 de zile, după caz. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 

10. Propunere legislativa de modificare a Legii nr. 142/1998 privind 
acordarea tichetelor de masa, cum modificările ulterioare.Plx548/2006 

Prin această propunere legislativă se propune ca în locul tichetelor de masă 
să se primească suma de 10 lei pe zi, cu titlu de alocaţie individuală pentru hrană. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz de respingere. 

11. Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 7 din OUG 
nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul 
sistem al asigurărilor sociale de stat.Plx550/2006 

Iniţiatorii preconizează ca pentru persoanele  a căror pensie a fost stabilită 
anterior HG nr. 407/1990 privind reglementarea unor drepturi ce se acordă salariaţilor 
din unităţile de cercetare, explorare, exploatare şi prelucrare a materiilor prime 
nucleare, dar care dovedesc prin adeverinţe că şi-au desfăşurat activitatea în locuri de 
muncă expuse zonei I de radiaţii, respectiv zonei II de radiaţii, stagiul complet de 
cotizare ce se va utiliza la determinarea punctajului mediu anual să fie de 15 ani 
pentru zona I de radiaţii şi de 17 ani  pentru locurile de muncă specifice zonei II de 
radiaţii. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz de respingere. 

12. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 290/2003 privind 
acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile 
proprietatea personală a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, 
Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării 
Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 
februarie 1947 şi a Titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.PLx638/2006 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz de respingere. 

13. Propunere legislativă pentru modificarea Decretului - Lege 118/1990 
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în 
străinătate ori constituite în prizonieri.Plx631/2006 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz de respingere. 

14. Propunerea legislativă privind stimularea şi protecţia elevilor şi 
studenţilor salariaţi.PlX644/2006 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri 
privind stimularea şi protecţia elevilor în vârstă de peste 15 ani, precum şi a 
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studenţilor în vârstă de până la 25 ani care urmează cursurile de zi ale învăţământului 
de stat sau privat şi care se angajează pe perioada vacanţelor.  

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz favorabil. 

15. Propunerea legislativă pentru completarea art. 49 din Legea nr. 26/1996 
- Codul silvic.Plx648/2006 

Prin proiect se propune instituirea unei taxe reprezentând 10% din valoarea 
încasată a masei lemnoase exploatate şi vândute, care urmează să fie plătită la prima 
unitate administrativ-teritorială tranzitată de mijloacele de transport la ieşirea din 
zona forestieră, în condiţiile în care transportul lemnului se face pe drumurile 
comunale şi străzile localităţilor rurale. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz de respingere. 

16. Proiectul de Lege pentru înfiinţarea satului  Tangâru prin reorganizarea 
comunei Stoeneşti, judeţul Giurgiu.PLx662/2006 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma prezentată de iniţiator. 

17. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere 
între România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la programul 
comunitar pentru asigurarea interoperabilităţii serviciilor pan-europene de Guvernare 
pentru administraţiile publice, mediul de afaceri şi cetăţeni (IDABC), semnat la 
Bucureşti la 20 martie 2006 şi la Bruxelles la 20 aprilie 2006, şi pentru aprobarea 
plăţii contribuţiei financiare aferente participării la acest program în anii 2006 - 
2009.PLX660/2006 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma prezentată de iniţiator. 

18. Proiectul de Lege pentru acceptarea Protocolului adoptat la Moscova la 
30 noiembrie 1996 şi intrat în vigoare la 4 noiembrie 2002, privind amendamentele la 
Acordul cu privire la creşterea sistemului internaţional şi a Organizaţiei de 
telecomunicaţii spaţiale "Intersputnik", încheiat la Moscova la 15 noiembrie 1971, 
ratificat prin Decretul nr. 307/1972.PLX661/2006 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma prezentată de iniţiator. 

19. Proiectul de Lege pentru abrogarea unor acte normative.PLX666/2006 
În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 

întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 
20. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 379/2003 privind 

regimul mormintelor şi operelor comemorative de război.PLX667/2006 
În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 

întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 
21. Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr. 526/2003 pentru 

aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în 
Carpaţi".PLX668/2006 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 
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22. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru 
reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificările şi 
completările ulterioare.Plx664/2006 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz de respingere. 

 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Mihai Nicolae Tănăsescu 

 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Ene Giorgiana 
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