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La lucrările comisiei din ziua de  23 septembrie 2008 sunt prezenţi 
26 deputaţi, fiind absenţi motivat 2. 

 
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: 

 
- domnul Pătulean Marian - Ministerul Internelor şi 

Reformei Administrative 
- domnul Dan Marinescu - M.I.R.A.; 
- domnul Raţă Mihai - M.I.R.A.; 
- domnul Crişan Bogdan - M.I.R.A.; 
- domnul Doică Cătălin - Ministerul Economiei şi 

Finanţelor; 
- doamna Cucu Boni - M.E.F.; 
- doamna Blindu Diana - M.E.F.; 
- doamna Ghiţă Carmen - M.E.F.; 
- doamna Cati Baba - M.E.F.; 
- domnul Benţan Emil - Autoritatea pentru 

Valorificarea Activelor Statului;
- domnul Porumbescu Gheorghe - Camera Deputaţilor – Direcţia 

pentru urmărirea şi recepţia 
lucrărilor de investiţii şi 
reparaţii 
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Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Aurel Gubandru, 
preşedintele comisiei. 

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

 
I. FOND 

 
1. Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.31/2003 privind unele măsuri de 
restructurare financiară a creanţelor deţinute de Autoritatea 
pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăţi 
comerciale de pe platformele industriale Arad şi 
Harghita.(PLx145/2008) – Raport comun cu Comisia pentru 
sănătate şi familie 
2. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.2 din 
Legea nr.56/2005 privind aprobarea Contractului de finanţare 
dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru 
Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul 
alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 15 
martie 2004 şi la Luxemburg la 19 martie 
2004.(PLx471/2008) 
3. Proiect de Lege pentru ratificarea celui de-al doilea 
amendament, semnat la Bucureşti, la 2 iulie 2007, la Acordul 
de Garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, pentru finanţarea Proiectului de 
modernizare şi introducere a taxării pe autostrada Bucureşti - 
Piteşti, semnat la Bucureşti la 5 august 1996.(PLx472/2008) 
4. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.54/2008 privind autorizarea Ministerului 
Internelor şi Reformei Administrative de a încheia 
angajamente legale pentru unele acţiuni 
prioritare.(PLx537/2008) 
5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.28/2008 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale.(PLx368/2008) – Raport comun cu Comisia pentru 
administraţie, publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic 
6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.35/2008 pentru modificarea alin.(3) al art.4 din 
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Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2007 privind 
reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea 
gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru 
agricultură.(PLx366/2008) – Raport comun cu Comisia 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice 
7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor 
fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi 
Consemnaţiuni C.E.C.-S.A., în vederea achiziţionării de 
autoturisme.(PLx140/2008) – Raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi 
8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.33/2008 pentru modificarea art.3 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.156/2007 privind 
despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la 
Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. în vederea 
achiziţionării de autoturisme.(PLx369/2008) – Raport comun 
cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
9. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 
146/2007, privind despăgubirea persoanelor fizice care au 
constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni 
C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme Dacia, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
357/25.05.2007.(PLx121/2008) – Raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi 
10. Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii 
nr.146/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au 
constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni 
C.E.C. -S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme 
Dacia.(PLx124/2008) – Raport comun cu Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi 
11. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.22/2008 privind stabilirea condiţiilor în care 
România urmează să participe la lichidarea datoriei Liberiei 
la Fondul Monetar Internaţional.(PLx226/208) 
12. Proiect de Lege privind unele măsuri speciale pentru 
reglementarea avansului rest de justificat, precum şi pentru 
efectuarea recepţiei în fază unică a lucrărilor de construcţii şi 
a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii 
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Palatul Parlamentului.(PLx206/2008) – Raport comun cu 
Comisia pentru industrii şi servicii 

 
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 

 
I. FOND 

 
1. Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.31/2003 privind unele măsuri de restructurare 
financiară a creanţelor deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Bancare asupra unor societăţi comerciale de pe platformele 
industriale Arad şi Harghita.(PLx145/2008) – Raport comun cu Comisia 
pentru sănătate şi familie 

Domnul Benţan Emil, Vicepreşedinte la  Agenţia de Valorificare a 
Activelor Statului a participat la dezbaterea acestui proiect de Lege. 

Domnia Sa arată că prezentul proiect cuprinde doar o dispoziţie de 
completare a actului normativ de bază, textul articolului unic trebuie 
reformulat, acesta fiind art.3. 

Domnul deputat Erdei Doloczki Istvan a propus amendarea să se 
facă din partea comisiei. 

În urma dezbaterilor, Comisiile, cu majoritate de voturi, au hotărât 
întocmirea unui raport comun cu amendamente. 

2. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.2 din Legea 
nr.56/2005 privind aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi 
Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura 
municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la 
Bucureşti la 15 martie 2004 şi la Luxemburg la 19 martie 
2004.(PLx471/2008) 

La dezbaterea proiectului au participat domnul Cătălin Doică, 
Secretar de Stat în Ministerul Economiei şi Finanţelor, doamna Boni Cucu, 
Director General Adjunct şi doamna Ghiţă Carmen, şef birou din cadrul 
aceleiaşi instituţii.  

Domnia Sa a prezentat proiectul de Lege, ce vizează modificarea 
alin.(2) al art.2 din Legea nr.56/2005, intervenţie legislativă generată de 
modificarea statutului juridic al beneficiarilor finali. 

Contractul de finanţare este în valoare de 29 mil. euro pentru 
Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă 
- etapa a II-a.  
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Proiectul este format din trei subproiecte ce vizează reabilitarea 
infrastructurii în domeniul alimentării cu apă şi epurării apei uzate în 
municipiile Buzău, Piatra Neamţ şi Satu Mare.  

Beneficiarii finali ai împrumutului sunt : municipiul Buzău, 
Compania Judeţeană Apa Serv, S.A. Piatra Neamţ şi municipiul Satu 
Mare. 

Beneficiarii finali ai Proiectului sunt: Regia Autonomă Municipală 
Buzău, Compania Judeţeană Apa Serv, S.A. Piatra Neamţ şi Regia 
Autonomă Comunală Satu Mare. 

Domnul deputat Erdei Doloczki Istvan, fiind deputat de judeţul Satu 
Mare, susţine proiectul de lege. 

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

3. Proiect de Lege pentru ratificarea celui de-al doilea amendament, 
semnat la Bucureşti, la 2 iulie 2007, la Acordul de Garanţie dintre 
România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, pentru 
finanţarea Proiectului de modernizare şi introducere a taxării pe autostrada 
Bucureşti - Piteşti, semnat la Bucureşti la 5 august 1996.(PLx472/2008) 

La dezbaterea proiectului au participat domnul Cătălin Doică, 
Secretar de Stat în Ministerul Economiei şi Finanţelor şi doamna Boni 
Cucu, Director General Adjunct din cadrul aceleiaşi instituţii. 

Domnia sa a prezentat membrilor comisiei prezentul proiect de 
Lege ce are în vedere, ratificarea celui de-al doilea amendament, semnat la 
Bucureşti, la 2 iulie 2007, la Acordul de Garanţie dintre România şi Banca 
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, pentru finanţarea 
Proiectului de modernizare şi introducerea taxării pe autostrada Bucureşti-
Piteşti, semnat la 5 august 1996 şi ratificat prin Ordonanţa Guvernului 
nr.34/1996 pentru ratificarea unor acorduri de împrumut şi de garanţie 
externă şi a unor amendamente la un acord de împrumut extern, aprobată 
prin Legea nr.22/1997, cu modificările ulterioare. 

Ministerul Finanţelor a garantat îndeplinirea tuturor obligaţiilor 
asumate în Acordul de împrumut dintre BERD şi Administraţia Naţională 
a Drumurilor. Acordul este în valoare de 53,1 mil. dolari SUA. 

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

4. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.54/2008 privind autorizarea Ministerului Internelor şi 
Reformei Administrative de a încheia angajamente legale pentru unele 
acţiuni prioritare.(PLx537/2008) 
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Domnul Pătulean Marian, Secretar de Stat la  Ministerul Internelor 
şi Reformei Administrative a prezentat acest proiect de Lege membrilor 
comisiei. 

Respectivul proiect  a fost redactat ca fiind un act normativ de 
modificare a Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr.388/2007. Senatul a 
respins acest proiect de Lege. 

Domnul deputat Călian Petru insistă că momentul nu e bun de 
adoptare a cestui proiect de Lege. Proiectul de lege trebuie discutat odată 
cu proiectul de buget pe 2009, odată cu sumele. 

Domnul Pătulean Marian, Secretar de Stat la  Ministerul Internelor 
şi Reformei Administrative insistă că nu e vorba de sume, ci de procedură. 

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

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.28/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale.(PLx368/2008) – Raport 
comun cu Comisia pentru administraţie, publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic 

Domnul Pătulean Marian, Secretar de Stat la  Ministerul Internelor 
şi Reformei  Administrative, Dan Marinescu, Director în cadrul 
Ministerului Internelor şi Reformei  Administrative şi de Raţă Mihai Şef 
serviciu în cadrul aceluiaşi minister au prezentat acest proiect de Lege 
membrilor comisiei. 

Proiectul de Lege se referă la aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.28/1998 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice, în sensul instituirii unor dispoziţii 
de natură să conducă la responsabilizarea autorităţilor administraţiei 
publice locale în ceea ce priveşte modul de fundamentare  şi execuţie a 
bugetelor locale. 

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

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.35/2008 pentru modificarea alin.(3) al art.4 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.148/2007 privind reglementarea unor măsuri 
financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate 
pentru agricultură.(PLx366/2008) – Raport comun cu Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 

Amânat din lipsa prezenţei Secretarului de Stat 
7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au 
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constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A., în 
vederea achiziţionării de autoturisme.(PLx140/2008) – Raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

Domnul Doică Cătălin Secretar de Stat, Ministerul Economiei şi 
Finanţelor şi doamna Cati Baba Şef Birou la Ministerul Economiei şi 
Finanţelor au prezentat proiectul de lege membrilor comisiei. 

Domnul deputat Călian Petru a întrebat de ce se vine cu atâtea 
modificări, dacă în primăvara anului 2007, s-a votat Legea nr.146/2007, 
apărută în Monitorul Oficial. 

Domnul Doică Cătălin Secretar de Stat, Ministerul Economiei şi 
Finanţelor a răspuns că Legea nr.146/2007 a fost abrogată şi s-a aprobat 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea 
persoanelor fizice. 

Domnul deputat Petru Călian spune că Legea nr.146/2007 a trecut 
atunci prin voinţa întregului Parlament, acum e doar campanie electorală. 
Nu se vine printr-o Ordonanţei de urgenţă a Guvernului să se abroge o 
Lege. 

Domnul Doică Cătălin Secretar de Stat a spus că s-a venit cu avizul 
Consiliului Legislativ. 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport preliminar în forma prezentată de Guvern, 
urmând ca şi Comisia juridică să-şi exprime punctul său de vedere pentru 
finalizarea raportului comun. 

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.33/2008 pentru modificarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au 
constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. în 
vederea achiziţionării de autoturisme.(PLx369/2008) – Raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

Domnul Doică Cătălin Secretar de Stat, Ministerul Economiei şi 
Finanţelor şi doamna Cati Baba Şef Birou la Ministerul Economiei şi 
Finanţelor au prezentat proiectul de lege membrilor comisiei. 

Acest proiect de Lege se referă la aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.33/2008 pentru modificarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au 
constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. în 
vederea achiziţionării de autoturisme, în sensul acordării despăgubirilor, 
prin titluri de stat, într-o singură tranşă şi nu la două date diferite. 

Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat. 
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În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport preliminar în forma adoptată de Senat,  urmând 
ca şi Comisia juridică să-şi exprime punctul său de vedere pentru 
finalizarea raportului comun. 

9. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 146/2007, 
privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa 
de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de 
autoturisme Dacia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
357/25.05.2007.(PLx121/2008) – Raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

Domnul Doică Cătălin Secretar de Stat, Ministerul Economiei şi 
Finanţelor şi doamna Cati Baba Şef Birou la Ministerul Economiei şi 
Finanţelor au prezentat proiectul de lege membrilor comisiei. 

Întrucât Legea nr.146/2007 a fost abrogată prin Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice 
care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-
S.A., în vederea achiziţionării de autoturisme, propunerea legislativă nu 
mai are obiect. 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport preliminar de respingere, urmând ca şi Comisia 
juridică să-şi exprime punctul său de vedere pentru finalizarea raportului 
comun. 

10. Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii 
nr.146/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit 
depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. -S.A. în vederea 
achiziţionării de autoturisme Dacia.(PLx124/2008) – Raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

Domnul Doică Cătălin Secretar de Stat, Ministerul Economiei şi 
Finanţelor şi doamna Cati Baba Şef Birou la Ministerul Economiei şi 
Finanţelor au prezentat proiectul de lege membrilor comisiei. 

Întrucât Legea nr.146/2007 a fost abrogată prin Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice 
care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-
S.A., în vederea achiziţionării de autoturisme, propunerea legislativă nu 
mai are obiect. 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport preliminar de respingere, urmând ca şi Comisia 
juridică să-şi exprime punctul său de vedere pentru finalizarea raportului 
comun. 
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11. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.22/2008 privind stabilirea condiţiilor în care România 
urmează să participe la lichidarea datoriei Liberiei la Fondul Monetar 
Internaţional.(PLx226/208) 

Domnul Doică Cătălin, Secretar de Stat la Ministerul Economiei şi 
Finanţelor a prezentat acest proiect de Lege membrilor comisiei.  

Acesta se referă la aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.22/2008 privind stabilirea condiţiilor în care România urmează să 
participe la lichidarea datoriei Liberiei la Fondul Monetar Internaţional. 

Deoarece nu toate statele membre FMI participante la Planul de 
Tranzacţii Financiare şi-au manifestat disponibilitatea de a contribui la 
această iniţiativă, participarea României la Fondul Monetar Internaţional 
se va concretiza în renunţarea voluntară a 35% din contribuţia acumulată 
în contul de provizioane SCA-1, respectiv 2,65 mil. dolari Statele Unite ale 
Americii. 

Acordul de principiu a fost stabilit prin Memorandumurile aprobate 
în şedinţele de Guvern din 19 noiembrie 2007 şi, respectiv data de 6 
decembrie 2007, şi ulterior de Preşedinţia României. 

Datoria Liberiei faţă de FMI este de aproximativ 222,67 mil. DST, 
aproximativ 354 mil. dolari SUA până la data de 31 decembrie 2007, la 
care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere în valoare de 317,58 mil. 
DST. 

Doamna deputat Graţiela Iordache a întrebat dacă această creanţă e 
prinsă în fondul proprietatea. Domnul Doică Cătălin, Secretar de Stat la 
Ministerul Economiei şi Finanţelor a răspuns că nu ştie. Din această cauză, 
la vot, au fost 5 abţineri.  

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

12. Proiect de Lege privind unele măsuri speciale pentru 
reglementarea avansului rest de justificat, precum şi pentru efectuarea 
recepţiei în fază unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente 
acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului.(PLx206/2008) – 
Raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii 

Domnul Doică Cătălin, Secretar de Stat la Ministerul Economiei şi 
Finanţelor  şi domnul Porumbescu Gheorghe, Director la Camera 
Deputaţilor au prezentat acest proiect de Lege membrilor comisiei.  

Acesta se referă la măsuri speciale pentru reglementarea avansului 
rest de justificat, precum şi pentru efectuarea recepţiei în fază unică a 
lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul  de 
investiţii Palatul Parlamentul. 
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Această reglementare este motivată de necesitatea regularizării 
diferenţei din avansurile alocate de la bugetul de stat anterior anului 1990 
pentru obiectivul de investiţii „Palatul Parlamentul”, a realizării recepţiei 
acestuia în stadiul fizic existent, a predării - preluării şi gestionării 
documentaţiilor de execuţie clasificate ca secrete de stat, de către Camera 
Deputaţilor şi de constituire a Cărţii tehnice a construcţiei. 

Domnul Preşedinte Aurel Gubandru propune ca Nota cu 
amendamente propusă de Legislativ să fie admisă. 

În urma dezbaterilor, Comisiile, cu majoritate de voturi, au hotărât 
întocmirea unui raport comun cu amendamente. 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Aurel GUBANDRU 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Consilie parlamentar  
Luminiţa Ghiorghiu 
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