Parlamentul României

Comisia pentru buget,
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11.10.2001

PROCES – VERBAL
al şedinţei comisiei din zilele de 09 şi 10 octombrie 2001

La lucrările comisiei din zilele de 09 şi 10 octombrie 2001 sunt prezenţi 24
deputaţi, fiind absenţi motivat 1, iar nemotivat 0.
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi:
- doamna Manolescu Maria
- domnul Petrescu Ştefan
- doamna Heroiu Elena
- doamna Ianda Elena
- doamna Diaconescu Lucica
- doamna Petreanu Cornelia
- domnul Cărbunaru Vasile
- domnul Secăreanu Ctin
- domnul Constantin Ene

- Ministerul Finanţelor Publice;
- Ministerul Finanţelor Publice;
- Ministerul Finanţelor Publice;
- Ministerul Finanţelor Publice;
- Ministerul Finanţelor Publice;
- Ministerul Finanţelor Publice;
- Ministerul Finanţelor Publice;
- Ministerul Finanţelor Publice;
- Ministerul Finanţelor Publice.

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Florin Georgescu, preşedintele
comisiei.
Comisia a adoptat cu majoritate de voturi următoarea ordine de zi:
I. FOND
1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 cu modificările
ulterioare
privind
organizaţiilor
cooperatiste
de
credit.PL227/2001

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
53/2001 pentru modificarea art. 4 alin. (6) lit. d) din Ordonanţa
Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit şi a art. 15 şi
27 din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2001 privind
taxa pe valoarea adăugată.PL537/2001
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
18/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare
convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind
asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul
pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura
Reabilitarea reţelei de canalizare şi a facilităţilor de epurare a
apelor uzate în Constanţa, semnat la Bruxelles la 16 noiembrie
2000 şi la Bucureşti la 22 decembrie 2000.PL423/2001
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
23/2000 privind plata cu prioritate a obligaţiilor către regiile
autonome şi societăţile/companiile naţionale beneficiare de
împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garanţia
statului. PL14/2000/2001 - reexaminare 5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
67/2001 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2000
privind plata cu prioritate a obligaţiilor către regiile autonome şi
societăţile/companiile naţionale beneficiare de împrumuturi
externe contractate direct de stat sau cu garanţia
statului.PL457/2001
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
76/1999 pentru aprobarea aranjamentului Stand-by dintre
Guvernul României şi Fondul Monetar Internaţional şi al
Memorandumului Guvernul României privind politicile
economice,
convenit
cu
Fondul
Monetar
Internaţional.PL475/2000 - Monitorul Oficial nr. 422/31 august
1999
7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
71/2000 pentru
aprobarea extinderii şi completării
Aranjamentului de credit stand-by dintre România şi Fondul
Monetar Internaţional, încheiat la Washington la 5 august 1999,
aprobare la Washington la 7 iunie 2000, precum şi a
Memorandumului Guvernului României privind politicele
economice şi a Suplimentului acestui Memorandum, ambele
convenite cu Fondul Monetar Internaţional.PL387/2000 Monitorul Oficial nr. 422/1.09.2001
8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
37/2000 privind completarea şi modificarea Ordonanţei
Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi
condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate,
potrivit legii, în proprietatea privată a statului.PL23/2000
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9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
113/2000 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr.
128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de
valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii,
în proprietatea privată a statului.PL404/2000
10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar
preventiv.PL327/1999
11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr. 85/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul
financiar preventiv.PL396/2000
12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
nr. 46/2000 pentru modificarea literei a) din alineatul (3) al
articolului 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind
auditul intern şi controlul financiar preventiv.PL214/2000
13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit
financiar.PL211/1999
II. AVIZE
14. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea
Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a
falimentului.PL246/2001
15. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.
26 din Legea nr. 112/1995 privind reglementarea situaţie juridice
a unor imobile cu destinaţie de locuinţe, trecute în proprietatea
statului. PL324/2001
16. Proiectul de Lege privind trecerea satului Cuştelnic din
componenţa comunei Găieşti, judeţul Mureş, în componenţa
municipiului Târnăveni, judeţul Mureş. PL499/2001
17. Propunerea legislativă privind înfiinţarea comunei Şieu,
judeţul Maramureş.PL367/2001
18. Propunerea legislativă privind declararea comunei Criscior,
judeţul Hunedoara, oraş.PL345/2001
19. Propunerea legislativă privind reînfiinţarea comunei
Sânnicolau Roman, judeţul Bihor.PL298/2001
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu:
I. FOND
1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 cu modificările ulterioare privind organizaţiilor
cooperatiste de credit.
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În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport de respingere.
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2001
pentru modificarea art. 4 alin. (6) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994
privind impozitul pe profit şi a art. 15 şi 27 din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 17/2001 privind taxa pe valoarea adăugată.PL537/2001
În vederea asigurării unui nivel corespunzător al indemnizaţiei pentru
personalul angajat, altul decât cel salariat în cadrul instituţiilor publice, pe perioada
delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi pentru deplasările, în cadrul
localităţii, în interesul serviciului, se prevede stabilirea nivelului deductibilităţii la
calculul profitului impozabil, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind
impozitul pe profit.
S-a introdus, în contextul actualei situaţii şi posibilitatea reducerii bazei de
impozitare prin facturarea în roşu de către furnizorul de presă scrisă.
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport în forma prezentată.
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2001
pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi
Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin
Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura Reabilitarea
reţelei de canalizare şi a facilităţilor de epurare a apelor uzate în Constanţa, semnat la
Bruxelles la 16 noiembrie 2000 şi la Bucureşti la 22 decembrie 2000.PL423/2001
În perioada 2000 - 2006, prin intermediul Instrumentului Structural de PreAderare (ISPA), România beneficiază anual de cca. 240 mil. euro, asigurându-se,
pentru întreg intervalul de timp, un echilibru între măsurile din domeniul
infrastructurii de mediu şi transport.
Din costul total al proiectului, de 96.556.653 euro, finanţarea prin ISPA
reprezintă 72.417.490 euro, iar co-finanţarea este de 24.139.163 euro, din care
4.909.060 euro din bugetul local, iar 19.230.103 euro împrumut B.E.R.D.
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport de respingere.
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2000
privind plata cu prioritate a obligaţiilor către regiile autonome şi
societăţile/companiile naţionale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct
de stat sau cu garanţia statului. PL14/2000/2001 - reexaminare În urma reexaminării, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport cu amendamente.
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 67/2001
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2000 privind plata cu prioritate a
obligaţiilor către regiile autonome şi societăţile/companiile naţionale beneficiare de
împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garanţia statului.PL457/2001
Contractarea creditelor externe garantate de stat, la care se face referire în
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 23/2000 privind plata cu prioritate a
obligaţiilor către regiile autonome şi societăţile/companiile naţionale beneficiare de
împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garanţia statului, a fost efectuată
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anterior reorganizării Companiei Naţionale de Electricitate "Conel" S.A., societăţile
comerciale rezultate fiind succesoare în drepturile şi obligaţiile acesteia, motiv pentru
care în scopul evitării plăţii unor dobânzi şi penalităţi prevăzute în contractele
încheiate este necesară modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2000.
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport de respingere întrucât dispoziţiile cuprinse în proiectul de lege mai sus
menţionat au fost preluate în raportul la proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.23/2000 privind plata cu prioritate a obligaţiilor către
regiile autonome şi societăţile/companiile naţionale beneficiare de împrumuturi
externe contractate direct de stat sau cu garanţia statului. Drept urmare, proiectul de
lege aflat în dezbatere rămâne fără obiect.
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 76/1999
pentru aprobarea aranjamentului Stand-by dintre Guvernul României şi Fondul
Monetar Internaţional şi al Memorandumului Guvernul României privind politicile
economice, convenit cu Fondul Monetar Internaţional.PL475/2000 - Monitorul
Oficial nr. 422/31 august 1999
În perioada octombrie 1998 - iunie 1999, Guvernul României a purtat
negocieri cu Fondul Monetar Internaţional în vederea încheierii unui nou Aranjament
Stand-by care să susţină programul de stabilizare macroeconomică şi reforme ale
Guvernului. Discuţiile s-au finalizat prin redactarea Memorandumului de politici
economice în care este prezentat programul convenit cu Fondul Monetar
Internaţional.
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport în forma adoptată de Senat.
7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2000
pentru aprobarea extinderii şi completării Aranjamentului de credit stand-by dintre
România şi Fondul Monetar Internaţional, încheiat la Washington la 5 august 1999,
aprobare la Washington la 7 iunie 2000, precum şi a Memorandumului Guvernului
României privind politicele economice şi a Suplimentului acestui Memorandum,
ambele convenite cu Fondul Monetar Internaţional.PL387/2000 - Monitorul Oficial
nr. 422/1.09.2001
În perioada septembrie 1999 - mai 2000, Guvernul României a purtat
negocieri cu Fondul Monetar Internaţional, în vederea extinderii Aranjamentului
stand-by care să susţină programul de stabilizare macroeconomică şi reforme ale
Guvernului. Discuţiile s-au finalizat prin redactarea Memorandumului de politici
economice în care este prezentat programul convenit cu Fondul Monetar
Internaţional.
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport în forma prezentată.
8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2000
privind completarea şi modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru
reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau
intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.PL23/2000
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Se impune reglementarea situaţiei bunurilor mobile şi imobile care provin
din succesiuni fără moştenitori legali sau testamentari, a bunurilor mobile fără stăpân,
precum şi a celor părăsite.
În acest context s-a prevăzut ca valorificarea acestor bunuri să se facă în
condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998, cu modificările ulterioare.
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport cu amendamente.
9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 113/2000
privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea
modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit
legii, în proprietatea privată a statului.PL404/2000
Pentru ca activitatea de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea
privată a statului să se desfăşoare cât mai operativ şi eficient se impune modificarea
şi completarea prevederilor acestei ordonanţe.
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport de respingere întrucât dispoziţiile cuprinse în proiectul de lege mai sus
menţionat au fost preluate în Legea de aprobare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2000
privind completarea şi modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru
reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau
intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.
Drept urmare, proiectul de lege aflat în dezbatere rămâne fără obiect.
10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv.PL327/1999
Ordonanţa privind creditul intern şi controlul financiar preventiv răspunde,
în primul rând, necesităţii întăririi controlului intern şi asigurării bunei gestiuni
financiare a fondurile publice în activitatea administraţiei publice centrale şi locale
precum şi în activitatea altor instituţii publice care gestionează fonduri sau
administrează patrimoniul public.
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport cu amendamente.
11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 85/2000
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind
auditul intern şi controlul financiar preventiv.PL396/2000
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport de respingere întrucât dispoziţiile cuprinse în proiectul de lege mai sus
menţionat au fost preluate în Legea de aprobare a Ordonanţei Guvernului
nr.119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv. Drept urmare,
proiectul de lege aflat în dezbatere rămâne fără obiect.
12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 46/2000
pentru modificarea literei a) din alineatul (3) al articolului 7 din Ordonanţa
Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar
preventiv.PL214/2000
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport de respingere întrucât dispoziţiile cuprinse în proiectul de lege mai sus
menţionat au fost preluate în Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
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nr.119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv. Drept urmare,
proiectul de lege aflat în dezbatere rămâne fără obiect.
13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar.PL211/1999
Proiectul de ordonanţă de urgenţă a Guvernului a fost elaborat cu asistenţa
asigurată de Guvernul Marii Britanii prin Know How Fund, asigurându-se asimilarea
corespunzătoare a prevederilor Directivei a VIII-a a Uniunii Europeane referitoroare
la auditorii financiari.
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport cu amendamente.
II. AVIZE
14. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.
64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului.PL246/2001
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui aviz de respingere, fiindcă promovarea unui act normativ de modificare şi
completare a Legii nr. 64/1995, apare ca neoportună, contravenind şi dispoziţiilor din
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, care prin art. 14 impune evitarea paralelismelor în procesul de legiferare.
15. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 26 din
Legea nr. 112/1995 privind reglementarea situaţie juridice a unor imobile cu
destinaţie de locuinţe, trecute în proprietatea statului. PL324/2001
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui aviz de respingere a propunerii legislative deoarece din interpretarea sistematică
a dispoziţiilor din mai multe acte normative (Legea nr. 18/1991, Legea nr. 85/1992
privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile
statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat), obţinerea dreptului
de proprietate prin împroprietărire nu este permisă pentru terenurile care depăşesc
suprafaţa de 1000 m pătrati.
Cumpărarea terenurilor respective de către deţinătorii actuali, cea de-a doua
modalitate de dobândire a dreptului de proprietate propusă de iniţiator, este o soluţie,
dar nu este necesară modificarea Legii nr. 112/1995 pentru concretizarea ei.
Posibilitatea de cumpărare a terenurilor aflate în proprietate privată, indiferent de
titularul lor, deci şi cele aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor
administrativ - teritoriale, este prevăzută în Legea nr. 54/1998 privind circulaţia
juridică a terenurilor.
16. Proiectul de Lege privind trecerea satului Cuştelnic din componenţa
comunei Găieşti, judeţul Mureş, în componenţa municipiului Târnăveni, judeţul
Mureş. PL499/2001
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui aviz în forma prezentată.
17. Propunerea legislativă privind înfiinţarea comunei Şieu, judeţul
Maramureş.PL367/2001
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui aviz în forma prezentată.
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18. Propunerea legislativă privind declararea comunei Criscior, judeţul
Hunedoara, oraş.PL345/2001
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui aviz de respingere din următoarele considerente:
În programul de guvernare pe perioada 2001 - 2004, aprobat prin Hotărârea
Parlamentului nr. 39/2000, se prevede, la cap. IX punctul 9.1.8., "organizarea ca
oraşe a unui număr important de comune care, prin dotările tehnico - edilitare
(alimentare cu apă şi gaze, canalizare, telefonie etc.) se apropie de statutul de
localitate urbană".
Prin urmare, considerăm necesar respectarea art. 13 din Legea nr. 3/2000
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, potrivit căruia, pentru probleme
de interes deosebit, se organizează referendum local în toate satele şi localităţile
componente ale comunei.
19. Propunerea legislativă privind reînfiinţarea comunei Sânnicolau
Roman, judeţul Bihor.PL298/2001
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui aviz de respingere propunerii legislative, care va putea fi promovată în
Parlament numai după efectuarea referendumului în toate satele componente ale
comunei Cefa.
Potrivit art. 20 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi art.
13 alin. (3) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului,
proiectele de Lege şi propunerile legislative care implică modificarea limitelor
teritoriale ale comunelor, oraşelor şi judeţelor se înaintează parlamentului numai
după consultarea prin referendum a cetăţenilor din unităţile administrativ teritoriale
respective.

PREŞEDINTE,
Prof. dr. Florin Georgescu
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Întocmit,
Popescu Luminiţa
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