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PROCES – VERBAL 
 

al  şedinţei comisiei din zilele de 02 şi 03 mai 2007 
 
 
 
 

La lucrările comisiei din zilele de 02 şi 03 mai 2007 sunt prezenţi 
21 deputaţi, fiind absenţi motivat 6, iar nemotivat 0. 

 
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: 

 
- domnul Merinde Dan - Ministerul Economiei şi 

Finanţelor; 
- doamna Frolu Otilia - M.E.F.; 
- doamna Iosif Monica - M.E.F.; 
- domnul Popescu Moise - M.E.F.; 
- doamna Sandu Aurica - M.E.F; 
- doamna Nistor Valeria - M.E.F.; 
- domnul Sprânceană Mihai - M.E.F.; 
- domnul Mareş George - M.E.F.; 
- domnul Dima Alexandru - M.E.F.; 
- doamna Chiran Corina - M.E.F.; 
- domnul Cucu Boni - M.E.F.; 
- doamna Ene Mihaela - M.E.F.; 
- domnul Nanu Ştefan - M.E.F.; 
- domnul Mitroi Paul - Comisia pentru Supravegherea 

Administrator
Original
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Asigurărilor; 
- domnul Nenciu Paul - Ministerul Apărării; 
- domnul Triscaru Ovidiu - M.A.; 
- domnul Şaguna Drosu - Curtea de Conturi; 
- domnul Anghel Iordan - C.C.; 
- domnul Bonbos Sever - C.C.; 
- domnul Călinoiu Dumitru - Ministerul Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse. 
 

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul Mihai Tănăsescu, 
preşedintele comisiei. 

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

 
I. RAPOARTE 

 
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de 
Conturi.(PLx185/2007) 
2. Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.3 

convenit prin Scrisoarea semnată la Luxemburg, la 11 
septembrie 2006 şi la Bucureşti la 13/15 septembrie 2006, la 
Contractul de Finanţare între România, Banca Europeană de 
Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România S.A., Proiectul de reabilitare a 
drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 
2000.(PLx 299/2007) 
3. Proiect de Lege pentru ratificarea Contractului de finanţare 

între România şi Banca Europeană de Investiţii pentru 
Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul 
protecţiei mediului, faza A, semnat la Luxemburg la 17 
noiembrie 2006 şi la Bucureşti la 28 decembrie 2006.(PLx 
260/2007) 
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.11/2007 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/1999 cu privire la 
gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de 
către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de 
cofinanţare aferente acestora.(PLx 247/2007) 
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5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.4/2007 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a 
României pentru anul 2007.(PLx 254/2007) 
6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.3/2007 privind unele măsuri financiar - fiscale din domeniul 
protecţiei sociale. (PLx 226/2007) 
7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.7/2007 pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanţa 
Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri 
financiare.(PLx 256/2007) 
8. Proiectul Legii Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi 
cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub 
autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor 
publice centrale.(PLx 252/2007) 
9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.541/2002 privind economisirea şi creditarea în sistem 
colectiv pentru domeniul locativ.(PLx 235/2007) 
10. Proiect de Lege pentru abrogarea dispoziţiilor Capitolului 

III1; din Legea nr.136/1995 privind asigurările şi reasigurările 
în România.(PLx225/2007) – Raport comun cu Comisia pentru 
sănătate şi familie 
 

II. AVIZE 
 
11. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.11/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 
2007 personalului didactic din învăţământ, salarizat potrivit 
Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului 
didactic.(PLx289/2007) 
12. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei 
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.(PLx 291/2007) 
13. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.18/2007 pentru modificarea alin.(3) al art.51 din Legea 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului. 
(PLx271/2007) 
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14. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei 
Guvernului nr.5/2007 privind aprobarea scoaterii din 
rezervele de stat a unor cantităţi de carburanţi şi lubrifianţi, 
care vor fi acordate, în mod gratuit, Ministerului 
Apărării.(PLx274/2007) 
15. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru 
reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului. 
(PLx300/2007) 
 
Comisia a început dezbaterea ordinii de zi cu: 

 
I. RAPOARTE 

 
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de 
Conturi.(PLx185/2007) 

Domnul Dan Drosu Şaguna, Preşedintele Curţii de Conturi  a 
subliniat importanţa acestui proiect de lege, prin faptul că, la Senat pe data 
de 3 mai 2007, a fost votat si respins proiectul de lege, rămânând doar 
acesta. Este de acord cu acest proiect de lege, având girul celor din Spania 
şi Germania, corespunde standardelor europene. 

Domnul Mihai Sprânceană, Director General în cadrul Ministerului 
Economiei şi Finanţelor, a prezentat membrilor comisiei punctul de vedere 
al instituţiei pe care o reprezintă. Suferind numeroase modificări, această 
lege este imposibil de citit, se doreşte o nouă lege. 

Definirea celor doi termeni ”control” şi ”audit extern“, conduc la 
ideea că sunt două activităţi distincte ale Curţii de Conturi, ce este 
imposibil. 

Noţiunea de control poate fi privită în două sensuri, larg şi restrâns. 
Referitor la drepturile salariale, Ministerul Economiei şi Finanţelor 

a respins această propunere. 
Domnul Dan Drosu Şaguna, Preşedintele Curţii de Conturi a 

răspuns că din punct de vedere al definiţiei şi instituţiei de control, nu este 
o greşeală. S-a dorit introducerea auditului internaţional extern. Curtea de 
Conturi de audit extern de la Luxemburg face audit financiar extern. 

Statutul personalului - controlorii financiari apar în lege. 
Referitor la drepturile salariale, Domnul Dan Drosu Şaguna, 

Preşedintele Curţii de Conturi a spus că va veni în toamnă cu două proiecte 
ca să reglementeze salarizarea personalului. Statutul personalului este 
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foarte delicat, acesta având numai incompatibilităţi. Se doreşte conferirea 
unei anumite protecţii. Veniturile salariale sunt de 2-3 ori mai mici decât 
în alte instituţii descentralizate. 

Domnul Mihai Tănăsescu, Preşedintele Comisiei de buget, finanţe 
şi bănci a subliniat necesitatea luării unei decizii asupra proiectului de 
lege, dat fiind că, Camera Deputaţilor este prima cameră, şi se poate trece 
în mod tacit. 

Domnul vicepreşedinte al Comisiei, Călian Petru a subliniat că, din 
punct de vedere al tehnicii legislative, sunt numeroase modificări, dacă va 
fi promovat va fi greu de citit. Încalcă Constituţia. Art.1, pct.3 „ Curtea de 
Conturi îşi desfăşoară activitatea independent.” A subliniat 
imposibilitatea , deoarece nu e putere judecătorească. 

Propune retragerea proiectului de lege. 
Domnul vicepreşedinte Drăguş Radu Cătălin, este pentru susţinerea 

actului normativ. Domnia Sa subliniază că, acesta întăreşte poziţia Curţii 
de Conturi. 

Domnul deputat Leonard Cazan, susţine actul normativ, subliniind 
că i se pare explicativ, nu prea stufos, negăsind multe probleme. 

Domnul Dan Drosu Şaguna, Preşedintele Curţii de Conturi a 
subliniat că textul răspunde art.140 din Constituţie, din punct de vedere al 
independenţei. La negocierea capitolului 128, principala problemă a fost 
independenţa Curţii de Conturi.  

Domnul vicepreşedinte al Comisiei, Călian Petru a ridicat, din nou, 
problema constituţionalităţii Curţii de Conturi, acesta spunând că trebuie 
modificată Constituţia şi apoi să avem o Curte de Conturi europeană. 

Domnul Dan Drosu Şaguna, Preşedintele Curţii de Conturi a 
subliniat că în Constituţie nu se vorbeşte de subordonare. Patrimoniul fiind 
unic. 

Domnul deputat Miuţescu a spus că Comisia de muncă a dat un 
aviz negativ la proiectul de lege. 

Domnul Mihai Tănăsescu, Preşedintele Comisiei de buget, finanţe 
şi bănci a subliniat că avizul este consultativ, ca şi avizele noastre date 
către alte comisii. 

Domnul deputat Muşetescu a subliniat existenţa celor 53 de 
modificări, îngreunează citirea legii. Sunt numeroase formulări 
neconstituţionale. Bruxellesul şi-a exprimat opinia ca Curtea de Conturi să 
rămână independentă. Are mari rezerve, votează pentru. 

Domnul vicepreşedinte Drăguş Radu Cătălin propune amânarea 
dezbaterilor, să se facă o solicitare de amânare de prelungire a termenului 
în plen. 
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Amânat. 
2. Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.3 convenit 

prin Scrisoarea semnată la Luxemburg, la 11 septembrie 2006 şi la 
Bucureşti la 13/15 septembrie 2006, la Contractul de Finanţare între 
România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A., Proiectul de reabilitare 
a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000.(PLx 
299/2007) 

Doamna Otilia Frolu, Director General Adjunct în cadrul 
Ministerului Economiei şi Finanţelor şi doamna Boni Cucu, Şef serviciu în 
cadrul aceluiaşi minister au prezentat membrilor comisiei  proiectul de 
lege. Obiectivul de reglementare al proiectului de lege, îl reprezintă, 
ratificarea Amendamentului nr.3 care a fost convenit prin  Scrisoarea 
semnată la Luxemburg, la 11 septembrie 2006 şi la Bucureşti la 13/15 
septembrie 2006, la Contractul de Finanţare dintre România, Banca 
Europeană de Investiţii (BEI) şi Compania Naţională de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România S.A., Proiectul de reabilitare a 
drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000. 

Beneficiarul împrumutului este Compania Naţională de Autostrăzi 
şi Drumuri Naţionale din România S.A., societate comercială pe acţiuni 
aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului (MTCT). 

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

3. Proiect de Lege pentru ratificarea Contractului de finanţare între 
România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind 
infrastructura municipală în domeniul protecţiei mediului, faza A, semnat 
la Luxemburg la 17 noiembrie 2006 şi la Bucureşti la 28 decembrie 
2006.(PLx 260/2007) 

Doamna Otilia Frolu, Director General Adjunct în cadrul 
Ministerului Economiei şi Finanţelor a prezentat membrilor comisiei  
proiectul de lege. Obiectul de reglementare al proiectului, îl reprezintă, 
aprobarea Contractului de finanţare între România şi Banca Europeană de 
Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul 
protecţiei mediului, faza A, semnat la Luxemburg la 17 noiembrie 2006 şi 
la Bucureşti la 28 decembrie 2006. Costul total net al Proiectului privind 
infrastructura municipală în domeniul protecţiei mediului, faza A, este de 
49.803.000 EUR. Finanţarea proiectului va fi asigurată din fonduri ISPA 
(36.670.500 EUR), împrumut de la BEI (12.223.500 EUR) şi din bugetele 
locale (909.000 EUR). 
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Împrumutul BEI, în valoare de 12.223.500 EUR, este acordat pe o 
perioadă de 25 de ani, din care 6 ani perioadă de graţie, cu o dobândă fixă 
pentru fiecare tragere, care are la bază dobânda EURIBOR pentru 
depozitele în EUR la şase luni, la care se adaugă o marjă pentru acoperirea 
costurilor administrative ale BEI. 

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

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.11/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor 
nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, 
precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora.(PLx 247/2007) 

Domnul Dan Marinide, director general adjunct în cadrul 
Ministerului Economiei şi Finanţelor a prezentat membrilor comisiei  
proiectul de lege. Obiectivul de reglementare al proiectului de lege, îl 
reprezintă modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate 
României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de 
cofinanţare aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare, în 
sensul stabilirii unui mecanism de acoperire de la bugetul de stat a plăţii 
TVA aferentă livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii finanţate din 
fondurile de aderare. 

Costul pentru plata TVA aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de 
servicii şi execuţiei de lucrări, finanţate, integral sau parţial, din contribuţia 
financiară a Uniunii Europene şi/sau din cofinanţarea aferentă, identificat 
pe baza unui calcul estimativ, se situează la circa 383,5 milioane lei. 

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

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.4/2007 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României 
pentru anul 2007.(PLx 254/2007) 

Domnul Nanu Ştefan, Director General în cadrul Ministerului 
Economiei şi Finanţelor şi doamna Ene Mihaela, Şef Serviciu în cadrul 
aceluiaşi minister au prezentat membrilor comisiei proiectul de lege. 
Obiectivul de reglementare îl reprezintă,  aprobarea  Ordonanţei 
Guvernului nr.4/2007 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a 
României pentru anul 2007. 

Plafonul de îndatorare publică internă propus pentru anul 2007 este 
în sumă de 19.000,0 milioane lei. 
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Cu toate că, am putea angaja împrumuturi externe în sumă de 
33.634,1 milioane euro, se consideră limitarea plafonului de îndatorare 
publică externă pentru anul 2007 la 4.400,0 milioane euro. 

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

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.3/2007 privind unele măsuri financiar - fiscale din domeniul protecţiei 
sociale. (PLx 226/2007) 

Domnul Dumitru Călinoiu, Director General în cadrul Ministerului 
Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse a prezentat comisiei proiectul de 
lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2007 privind unele 
măsuri financiar - fiscale din domeniul protecţiei sociale. 

Prin Legea nr.486/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou 
născuţi a fost instituită o nouă formă de sprijin pentru familiile în care 
apare un nou copil. Potrivit acestei legi, la ieşirea din maternitate sau la 
eliberarea certificatului de naştere, pentru nou născutul se acordă , un set 
de bunuri care să permită pentru o perioadă asigurarea condiţiilor de igienă 
pentru copil.  

În momentul de faţă, programul funcţionează. 
Domnul deputat Muşetescu  a spus că ar fi mai bine sistemul de 

vouchere, decât licitaţiile. Domnul deputat Erdei, a susţinut ideea 
sistemului de vouchere. 

Domnul deputat Petru Călian, a spus că acestea sunt idei populiste, 
propune mai bine mărirea alocaţilor pentru copii. 

Domnul Mihai Tănăsescu, Preşedintele Comisiei de buget, finanţe 
şi bănci a spus că şi în Franţa un mare interes se acordă sprijinirii familiei. 

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

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2007 pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanţa Guvernului 
nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare.(PLx 256/2007) 

Doamna Nistor Valeria, Director Adjunct în cadrul Ministerului 
Economiei şi Finanţelor –ANAF, a prezentat comisiei actul normativ. În 
anul 2003 s-a decis ca preluarea activităţii de administrare a creanţelor 
bugetare reprezentând contribuţii sociale să se facă de către Ministerului 
Economiei şi Finanţelor în două etape.  

Prezentul act normativ nu propune luarea unor măsuri de 
reorganizare noi, ci doar abrogarea unor prevederi care reglementau o 
reorganizare a activităţii care în prezent nu pot fi puse în aplicare. 
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În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport în forma adoptată de Senat. 

8. Proiectul Legii Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor 
din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte 
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a 
autorităţilor publice centrale.(PLx 252/2007) 

Domnul Popescu Moise, Director General în cadrul Ministerului 
Economiei şi Finanţelor şi doamna Sandu Aurica, Consilier în acelaşi 
minister au prezentat comisiei actul normativ. Are ca obiect de 
reglementare, aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din 
subordinea sau de sub autoritatea ministerelor, autorităţilor publice 
centrale, precum şi abrogarea unor dispoziţii referitoare la modalitatea  
aprobării bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor respective. 

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

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.541/2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru 
domeniul locativ.(PLx 235/2007) 

Domnul Cotescu Marin, Director General în cadrul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor propune respingerea , 
deoarece nu mai are bază, fiind preluată în alt act normativ. 

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

10. Proiect de Lege pentru abrogarea dispoziţiilor Capitolului III1; 
din Legea nr.136/1995 privind asigurările şi reasigurările în 
România.(PLx225/2007) – Raport comun cu Comisia pentru sănătate şi 
familie 

Domnul Mitroi Paul, Director General al Comisiei de Supraveghere 
a Asigurărilor. Prin Legea nr.172/2006 s-a completat Legea nr.136/1995 
privind asigurările şi reasigurările în România. Proiectul de lege a fost 
elaborat cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică. 

În urma dezbaterilor, comisiile, cu unanimitate de voturi, au hotărât 
întocmirea unui raport comun în forma adoptată de Senat. 

 
II. AVIZE 

 
11. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.11/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 
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personalului didactic din învăţământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 
privind Statutul personalului didactic.(PLx289/2007) 

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

12. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei 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.(PLx 291/2007) 

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

13. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.18/2007 pentru modificarea alin.(3) al art.51 din Legea nr.350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismului. (PLx271/2007) 

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

14. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului 
nr.5/2007 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi 
de carburanţi şi lubrifianţi, care vor fi acordate, în mod gratuit, 
Ministerului Apărării.(PLx274/2007) 

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

15. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea 
aparatului de lucru al Guvernului.(PLx300/2007)  

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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