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al  şedinţei comisiei din zilele de 10 şi 11 octombrie 2006 
 
 
La lucrările comisiei din zilele de 10 şi 11 octombrie 2006 sunt prezenţi 22 

deputaţi, fiind absenţi motivat 4, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: 
 
- doamna Otilia Frolu - Ministerul Finanţelor Publice; 
- doamna Ghiţă Carmen - Ministerul Finanţelor Publice; 
- doamna Mariana Vizoli - Ministerul Finanţelor Publice; 
- doamna Nagy Cornelia - Ministerul Finanţelor Publice; 
- doamna Doina Dascălu - Ministerul Finanţelor Publice; 
- doamna Oprea Gheorghiţa - Ministerul Finanţelor Publice; 
- doamna Georgeta Ionescu - Camera Deputaţilor; 
- doamna Stănciulescu Ana - ANRE; 
- domnul Alicus Viorel - ANRE; 
- domnul Calotescu Aurică - Ministerul Economiei şi Comerţului; 
- doamna Fer Adela - Ministerul Economiei şi Comerţului; 
- domnul Andreica Ioan - Ministerul Transporturilor, 

Construcţiilor şi Turismului; 
- doamna Irina Popescu - Ministerul Transporturilor, 

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

Construcţiilor şi Turismului; 
- doamna Dumitrescu Aurelia - Ministerul Administraţiei şi Internelor; 
- domnul Cătălin Danilă  - Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale 

şi Familiei; 
- doamna Lucia Vasiloiu - Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale 

şi Familiei  
 

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 Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaţilor pe 
anul 2007. 
2. PLx231/06 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.  
REEXAMINARE 
3. PLX560/06 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. 
4. PLX606/06 Proiectul de Lege privind instituirea unor măsuri 
financiare pentru finanţarea unor cheltuieli de asistenţă socială. 
5. PLx702/06 Proiectul de Lege privind aprobarea Contractului 
de finanţare între România, Banca Europeană de Investiţii şi 
Municipiul Bucureşti pentru Proiectul privind staţia pentru 
tratarea apelor uzate Bucureşti Clina, faza I, semnat la Bucureşti 
la 29 mai 2006. 
6. PLx719/06 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului 
privind finanţarea comună a Secretariatului Permanent al 
Comisiei Interguvernamentale TRACECA (SP CIG TRACECA) 
între Guvernele Părţilor la Acordul multilateral de bază privind 
transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa - 
Caucaz - Asia, semnat la Baku la 21 aprilie 2005. 
7. Plx681/06 Propunerea legislativă privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, republicat în Monitorul Oficial nr. 863 din 
26.09.2005. 
8. Plx682/06 Propunerea legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

 
II. AVIZE 

9. PLX684/06 Proiectul de Lege privind modificarea alin. (1) al 
art. 4 din Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru 
întărirea disciplinei contractuale. 
10. Plx689/06 Propunerea legislativă privind modificarea Legii 
nr. 490/2002. 
11. PLX709/06 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006 pentru aprobarea 
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Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe 
proprietate personală. 
12. Plx712/06 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 
38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de 
închiriere. 
13. PLX714/06 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de 
referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme 
centralizate. 
14. PLX716/06 Proiectul de Lege privind transportul în regim de 
taxi. 
15. Plx717/06 Propunerea legislativă privind autorizarea şi 
efectuarea transportului în regim de taxi. 
16. Plx718/06 Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80 din 2001 privind 
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi 
instituţiile publice. 

 
Şedinţă comună cu Comisia similară a Senatului 

I. FOND 
1. PLx656/06 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 46/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2006. 
2. PLx655/06 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 52/2006 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2006. 
3. PLx657/06 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 42/2006 cu privire la rectificarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2006. 

 
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 
 

I. FOND 
1. Proiectul de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2007. 
Doamna Georgeta Ionescu, Secretar General al Camerei Deputaţilor a 

prezentat membrilor comisiei structura bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2007. 
Cheltuielile curente necesare întreţinerii şi administrării Palatului Parlamentului sunt 
cheltuielile de personal, în sumă de 144 mil.lei, cheltuielile pentru bunuri şi servicii, 
în sumă de 68,3 mii lei, transferuri în sumă de 2,6 mii lei. 

Se are în vedere creşterea numărului de personal cu 94 de posturi pentru 
funcţii de execuţie, faţă de numărul aprobat pentru anul 2006. Au intervenit influenţe 
ca urmare a aplicării prevederilor Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor, precum şi ale Legii nr.7/2006 privind statutul funcţionarului  public 
parlamentar. 
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Cheltuielile pentru bunuri şi servicii, în sumă de 68,8 mii lei au fost 
asigurate pentru buna funcţionare şi întreţinere a sediului Camerei Deputaţilor şi a 
celorlalte instituţii din Palatul Parlamentului.  

La transferuri s-au avut în vedere efectuarea de transferuri interne, în sumă 
de 2 mii lei, potrivit Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile 
din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. Se vor 
efectua cheltuieli pentru contribuţiile şi cotizaţiile la organismele internaţionale, în 
sumă de 610 mii lei care, potrivit înţelegerii între cele două Camere ale 
Parlamentului, vor fi suportate în anul 2007, din bugetul Camerei Deputaţilor.  

Cheltuielile de capital, în sumă de 35,687 mii lei, sunt necesare pentru 
finalizarea parcajului subteran, cheltuieli de investiţii, reabilitarea punctului termic, 
reparaţii capitale aferente activelor fixe şi pentru transport se înlocuieşte un 
microbuz. 

La activităţile finanţate din venituri proprii, se propune la total resurse 
suma de 9.500 mii lei, iar la cheltuieli suma de 8.200 mii lei. 

Domnul Preşedinte Mihai Tănăsescu a întrebat dacă creşterea salariilor are 
în vedere legislaţia în vigoare sau potenţiale majorări. Doamna Georgeta Ionescu, 
Secretar General al Camerei Deputaţilor a răspuns că s-a referit la legislaţia în 
vigoare, Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, precum şi 
Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului  public parlamentar, s-a majorat 
diurna de deplasare a deputaţilor. 

Doamna deputat Graţiela Iordache a întrebat dacă este vorba numai de 
deputaţi la care i s-a răspuns că la personal, creşterile salariale vor afecta întreaga 
perioada a anului 2007 şi creşterea numărului de personal. 

Bugetul rectificat pe 2006 este 39,2 mil. lei  
Domnul deputat Cazan Leonard a spus că dinamicile nu sunt concludente, 

au apărut elemente noi ca, sporul de vechime, 94 de posturi noi şi tichetele de masă. 
A cerut reducerea orelor suplimentare odată cu apariţia noilor posturi. 

Domnul deputat Ruşeanu a subliniat că bugetul pe anul 2007 reprezintă o 
creştere de 18% faţă de bugetul rectificat. 

S-a discutat pe marginea tichetelor de masă. Domnul Preşedinte Mihai 
Tănăsescu propune prudenţă în acordarea tichetelor de masă, cu cheltuielile, inclusiv 
cu cheltuielile de capital. 

Domnul deputat Gubandru a subliniat că reducerile cheltuielilor de capital 
grevează asupra funcţionării acestui palat. 

Domnul deputat Ruşeanu este de părere să se amâne acordarea tichetelor de 
masă până în anul 2008. 

Domnul deputat Mocanu Alexandru propune ca poziţia tichetelor de masă 
să rămână, dar să se suspende, deoarece, Senatul şi-a aprobat tichete de masă în 
buget. 

Domnul Preşedinte Mihai Tănăsescu a supus la vot cu amendamente. 
Votat cu unanimitate. 
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât ca 

proiectul de Hotărâre să fie supus spre dezbaterea şi adoptarea plenului în forma 
prezentată. 
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2. PLx231/06 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.  
REEXAMINARE 

Domnul Calotescu Aurică, consilier al Ministerului Economiei şi 
Comerţului a solicitat amânarea discutării actului normativ. 

3. PLX560/06 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. 

Doamna Nagy Cornelia, şef serviciu din Ministerul Finanţelor Publice, a 
prezentat membrilor comisiei actul normativ. Proiectul de ordonanţă de urgenţă are 
ca obiect de reglementare desemnarea Ministerului Finanţelor Publice ca organ de 
specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru îndeplinirea funcţiei 
de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor 
de achiziţie publică. 

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

4. PLX606/06 Proiectul de Lege privind instituirea unor măsuri financiare 
pentru finanţarea unor cheltuieli de asistenţă socială. 

Amânat 
5. PLx702/06 Proiectul de Lege privind aprobarea Contractului de finanţare 

între România, Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti pentru 
Proiectul privind staţia pentru tratarea apelor uzate Bucureşti Clina, faza I, semnat la 
Bucureşti la 29 mai 2006. 

Doamna Otilia Frâncu, Director General Adjunct din cadrul Ministerului 
Finanţelor Publice şi doamna Ghiţă Carmen, şef serviciu din cadrul aceluiaşi minister 
au prezentat comisiei actul normativ. Prezentul proiect de Lege are ca obiect de 
reglementare aprobarea Contractului de finanţare între România, Banca Europeană de 
Investiţii şi Municipiul Bucureşti pentru Proiectul privind staţia pentru tratarea apelor 
uzate Bucureşti Glina,  faza I, semnat la Bucureşti la 29 mai 2006. Costul total net al 
proiectului este de 266,5 mil.euro din care costul total net al primei faze este estimat 
la 108,3 mil.euro. 

Finanţarea primei faze va fi asigurată din fonduri ISPA (70,395 mil.euro),  
dintr-un împrumut acordat de BERD (10 mil.euro), dintr-un împrumut acordat de BEI 
(25 mil.euro) şi din transferuri de la bugetul de stat, prin Autoritatea de Plată (2,905 
mil.euro). 

Domnul Preşedinte Mihai Tănăsescu a întrebat la cât se ridică gradul de 
îndatorare al Bucureşti-ului, la care doamna Ghiţă Carmen i-a răspuns că va ajunge 
50% în anul 2015. 

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

6. PLx719/06 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind 
finanţarea comună a Secretariatului Permanent al Comisiei Interguvernamentale 
TRACECA (SP CIG TRACECA) între Guvernele Părţilor la Acordul multilateral de 
bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz 
- Asia, semnat la Baku la 21 aprilie 2005. 
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Domnul Andreica Ioan, Secretar de Stat în cadrul Ministerului 
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, doamna Popescu Irina, Secretar Adjunct 
şi doamna Pop Irina, Consilier în cadrul aceluiaşi minister au prezentat comisiei actul 
normativ. Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare  ratificarea 
Acordului privind finanţarea comună a Secretariatului Permanent al Comisiei 
Interguvernamentale TRACECA (SP CIG TRACECA) între Guvernele Părţilor la 
Acordul multilateral de bază privind transportul  internaţional pentru dezvoltarea 
Coridorului Europa – Caucaz – Asia, care a fost adoptat la cea de-a patra Conferinţă a 
Comisiei Interguvernamentale TRACECA, la Baku, la 21 aprilie 2005. 

România a ratificat Acordul de bază prin Ordonanţa Guvernului nr.20/2000 
pentru ratificarea Acordului multilateral de bază privind transportul internaţional 
pentru dezvoltarea Coridorului Europa – Caucaz – Asia, semnat la Baku la 8 
septembrie 1998, aprobată prin Legea nr.95/2000. Acordul de bază a intrat în vigoare 
pentru România la data de 2 iulie 2000. Constituind un tratat internaţional 
multilateral la nivel guvernamental, Acordul urmează ca, potrivit art.19 alin.(1) lit.(g) 
din Legea nr.590/2003 privind tratatele, să fie supus Parlamentului spre a-l ratifica 
prin lege. 

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

7. Plx681/06 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicat în 
Monitorul Oficial nr. 863 din 26.09.2005. 

Are ca obiect de reglementare completarea art.25 alin.2 din Ordonanţa 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală , cu o nouă literă care 
prevede că în cazul în care obligaţia de plată nu a fost îndeplinită de debitor, debitori 
devin, şi oricare dintre membrii de familie care gospodăresc bunuri mobile şi imobile 
, persoană fizică, pe numele căruia s-a calculat impozitul sau taxa locală. 

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

8. Plx682/06 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

Are ca obiect de reglementare modificarea art.295 alin.1 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi propune 
ca impozitele şi taxele locale precum şi amenzile şi penalităţile aferente acestora să 
constituie venituri la bugetele locale ale unităţile administrativ - teritoriale. 

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

 
II. AVIZE 

9. PLX684/06 Proiectul de Lege privind modificarea alin. (1) al art. 4 din 
Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale. 

Amânat 
10. Plx689/06 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 

490/2002. 
Amânat 
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11. PLX709/06 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea 
construirii de locuinţe proprietate personală. 

Domnul Andreica Ioan, Secretar de Stat în cadrul Ministerului 
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului a prezentat comisiei actul normativ. A 
fost iniţiativa unui grup de deputaţi, pe criterii care scăpau de sub control, Se propune 
să nu se mai pună condiţia de căsătoriţi/necăsătoriţi. Subvenţia se alocă la sfârşit de 
program. Tranşa de 20% se finanţează la sfârşit.  

 Domnul Preşedinte Mihai Tănăsescu a întrebat dacă poate să participe 
orice firmă, la care răspunsul a fost pozitiv. Pentru anul 2007, au fost alocaţi, 200 mld 
lei vechi. 

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

12. Plx712/06 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 38/2003 
privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere. 

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

13. PLX714/06 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică 
furnizată populaţiei prin sisteme centralizate. 

Domnul Alicus Viorel, Director General, ANRE, Domnul Stănciulescu 
Maria, şef serviciu ANRE şi Dumitrescu Aurelia, consilier din Ministerul 
Administraţiei şi Internelor au prezentat comisiei actul normativ.  

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare instituirea 
preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme 
centralizate.  

Domnul Alicus Viorel a spus că s-a transmis la Ministerul Finanţelor 
Publice o prognoză dar a fost prea optimistă.  

Doamna Dumitrescu Aurelia, consilier din Ministerul Administraţiei şi 
Internelor a spus că se dau ajutoare la 1 600 000 familii. Aceste ajutoare se dau 
pentru reducerea facturii. Costul total, 3 mld RON. Preţul mediu 6 cal. 312 lei RON. 
Preţul mediu local, 113 lei RON. 

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

14. PLX716/06 Proiectul de Lege privind transportul în regim de taxi. 
Domnul deputat Frâncu Emilian a susţinut proiectul de lege. Toate 

recomandările de la Consiliul Concurenţei, iniţial un punct de vedere negativ de la 
Guvern, le-a rezolvat elegant prin negocieri prelungite cu sindicaliştii.  

Acum, Guvernul a dat un punct de vedere pozitiv. Domnul deputat Leonard 
Cazan propune amânarea sau respingerea. 

În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
amânarea dezbaterii proiectului de lege. 

15. Plx717/06 Propunerea legislativă privind autorizarea şi efectuarea 
transportului în regim de taxi. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz de respingere. 
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16. Plx718/06 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 80 din 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 
pentru autorităţile şi instituţiile publice. 

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

 
Şedinţă comună cu Comisia similară a Senatului 

I. FOND 
 
1. PLx656/06 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr. 46/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006. 
Doamna secretar de stat Dascălu a spus că s-a majorat deficitul. 21 000 mld 

pentru învăţământ şi bugetele locale. 
În urma dezbaterilor, comisiile reunite, cu unanimitate de voturi, au hotărât 

întocmirea unui raport comun 
2. PLx655/06 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 52/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006. 
Doamna Secretar de Stat Dascălu a spus că s-a majorat deficitul. 
Doamna deputat Iordache – s-a rectificat bugetul de 4 ori intr-un an , 

subliniază imaginează creată de acest fapt. Este un excedent bugetar, întreabă dânsa. 
Doamna Secretar de Stat Dascălu a spus că a apărut acte normative şi a fost necesară 
ajustarea, a apărut drepturi în acte sociale, e posibil să majorăm deficitul. 

Doamna deputat Iordache subliniază practica normală a rectificărilor. 
Domnul Varujan Vosganian a susţinut că nu i se pare normal avalanşa de 

rectificări. 
Domnul senator Gheorghe Funar a venit cu 4 întrebări la care Doamna 

Secretar de Stat Dascălu i-a răspuns. 
Domnul Preşedinte Mihai Tănăsescu, vorbind despre proiecte de ordonanţe 

de urgenţă în linii mari, spune că e o ruptură între planificare şi realitate. Cine are 
dreptate, Parlamentul care a aprobat bugetul sau Ministerul Finanţelor Publice care 
conduce  sau cei care administrează. Economia, PIB 4-5 % , e insuficient pentru 
perioada care urmează, trebuie ca acest procent să crească în perioada următoare.  

Se supune la vot OUG 52/2006 , pentru 14 voturi, împotrivă 9 voturi. 
În urma dezbaterilor, comisiile reunite, cu unanimitate de voturi, au hotărât 

întocmirea unui raport comun 
3. PLx657/06 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr. 42/2006 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2006. 

În urma dezbaterilor, comisiile reunite, cu unanimitate de voturi, au hotărât 
întocmirea unui raport comun 

 
 

PREŞEDINTE, 
Mihai Nicolae Tănăsescu 

 
Întocmit, 

Popescu Luminiţa 
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