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30.11.2001

PROCES – VERBAL
al şedinţei comisiei din zilele de 20 şi 21 noiembrie 2001

La lucrările comisiei din zilele de 20 şi 21 noiembrie 2001 sunt prezenţi 23
deputaţi, fiind absenţi motivat 2, iar nemotivat 0.
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi:
- doamna Mănicuţă Maria
- domnul Niţu Ionel
- domnul Roşca Cristian
- doamna Radu Odette
- domnul Georgescu Mihail
- domnul Marin Ionescu
- domnul Nacu Vanghele
- doamna Sgârcitu Daniela
- domnul Doică Cătălin
- domnul Mureşan Cristian
- doamna Anghel Tanţi

- ANRE;
- Banca Naţională a României;
- Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale;
- Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale;
- S.C. Termoelectrica S.A.;
- Ministerul Lucrărilor Publice,
Transporturilor şi Locuinţei - ANR;
- Ministerul Lucrărilor Publice,
Transporturilor şi Locuinţei - "CFR
Călători";
- Ministerul Lucrărilor Publice,
Transporturilor şi Locuinţei;
- 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. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea preţului naţional de
referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme
centralizate precum şi pentru acordarea de ajutoare băneşti pentru
categoriile defavorizate ale populaţiei.PL435/1999
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de
asigurare a fondurilor necesare furnizării energiei termice şi a
gazelor naturale pentru populaţie.PL630/2001
3. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 62/2001 privind conversia în acţiuni a unor sume
datorate statului.PL629/2001
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 139/2001 privind compensarea unor obligaţii ale
unor agenţi economici din domeniul transporturilor feroviare.
PL619/2001
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase în
România.PL628/2001
6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de
consultanţă fiscală.PL633/2001
7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului
fiscal.PL592/2001
8. Propunerea legislativă privind scutirea de la plata taxei pe
valoarea adăugată a lucrărilor de investiţii, de reparaţii curente în
sistemul învăţământului de stat şi în cel particular
acreditat.PL242/1999
9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
85/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor
de materiale, echipament şi instalaţii sportive al federaţiilor
sportive naţionale şi al Comitetului Olimpic Român.PL315/1999
II. AVIZE
10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 125/2001 privind unele măsuri pentru execuţia
lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 de 20 MW din Centrala
Termoelectrică Mintia-Deva.PL590/2001
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11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole.
PL591/2001
12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr. 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor
industriale.PL570/2001
13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr. 79/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.PL573/2001
14. Proiectul de Lege pentru folosirea limbii române în locuri,
relaţii şi instituţii publice.PL585/2001
15. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.
44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale
invalizilor şi văduvelor de război.PL615/2001
16. Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea
Academiei Române. PL624/2001
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu:
I. FOND
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 162/1999 privind instituirea preţului naţional de referinţă pentru energia termică
furnizată populaţiei prin sisteme centralizate precum şi pentru acordarea de ajutoare
băneşti pentru categoriile defavorizate ale populaţiei.PL435/1999
Preţurile plătite de populaţie pentru energia termică destinată încălzirii
locuinţelor racordate la sisteme centralizate de încălzire au fost stabilite prin
Hotărârea Guvernului nr. 239/1997.
Prin hotărâri ale Guvernului, nivelul maxim al preţului plătit de populaţie
pentru energia a fost actualizat periodic, cu avizul Oficiului Concurenţei, în funcţie
de creşterea preţului la producător şi de volumul sumelor constituite prin bugetul de
stat pentru regularizarea diferenţelor de preţ cu distribuitorii de energie termică.
În condiţiile actuale, sistemul astfel conceput nu mai poate funcţiona, ca
urmare, se propune emiterea unei Ordonanţe de urgenţă a Guvernului care să abroge
implicit H.G. nr. 239/1997 cu modificările ulterioare şi care să instituie un sistem de
protecţie socială.
Ajutoarele băneşti vor fi acordate din bugetele locale, iar mecanismul de
alocare pune în relaţie primăriile şi asociaţiile de proprietari / chiriaşi sau persoanele
beneficiare de facturi individuale, după caz.
Mecanismul creat se adresează tot consumatorilor racordaţi la sisteme
centralizate de furnizare a energiei termice din considerente legate de lipsa de
alternativă dar atenuează diferenţele de cost dintre sistemele de încălzire.
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport în forma prezentată.
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2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare
furnizării energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie.PL630/2001
Prin îmbunătăţirea performanţelor încasărilor la nivelul agenţilor economici
producători şi distribuitori de energie termică, se impune luarea unor măsuri urgente
care să asigure orientarea directă către producători a fondurilor financiare provenite
din sume încasate pentru energie termică consumată, subvenţia pentru acoperirea
diferenţelor de preţ şi tarif pentru energia termică livrată populaţiei, cât şi din
ajutoarele băneşti acordate populaţiei, potrivit legii.
Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/1999 s-a instituit preţul
naţional de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme
centralizate şi s-a prevăzut acordarea de ajutoare băneşti categoriilor defavorizate ale
populaţiei care beneficiază de agentul termic respectiv.
De acest ajutor bănesc va beneficia un număr de peste 515 mii familii care
folosesc exclusiv gazele naturale pentru încălzirea locuinţei, iar cheltuielile cu această
măsură de protecţie socială vor fi de cca. 143,6 mld lei lunar.
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport în forma adoptată de Senat.
3. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 62/2001 privind conversia în acţiuni a unor sume datorate
statului.PL629/2001
După anul 1996, arieratele în economie au crescut continuu ajungând la
nivele care au alterat posibilitatea îndeplinirii unor funcţii vitale ale statului.
Importanţa modalităţii de stingere a creanţelor restante ale statului
prevăzută de această ordonanţă de urgenţă, constă în posibilitatea pe care o oferă de a
se recupera rapid sume datorate bugetului de stat fără decapitalizarea agentului
economic în cauză.
Acest act normativ are menirea de a asigura aplicarea eficientă, în condiţii
de transparenţă a modalităţii de stingere a acestor datorii către bugetul de stat, prin
conversia acestora în acţiuni care ulterior să fie valorificate.
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport în forma adoptată de Senat.
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 139/2001 privind compensarea unor obligaţii ale unor agenţi economici din
domeniul transporturilor feroviare. PL619/2001
Potrivit Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe
valoarea adăugată s-a abrogat art. 19 puc. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea S.C. a Căilor
Ferate Române, prin care pentru tariful de utilizare a infrastructurii feroviare perceput
operatorilor feroviari se aplică o cotă de 0% de T.V.A., situaţie în care Compania
Naţională a Căilor Ferate "CFR" S.A., care gestionează infrastructura feroviară
publică şi care percepe tariful de utilizare a infrastructurii, aplică T.V.A. de 19%.
Pentru a se evita lipsa de lichidităţi care poate afecta activitatea de transport
feroviar public de călători şi întârzierea plăţilor, se propune ca sumele reprezentând
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T.V.A. de rambursat de la bugetul de stat Societăţii Naţionale de Transport Feroviar
de Călători "CFR Călători" - S.A. să fie cedate Companiei Naţionale de Căi Ferate
"CFR" S.A. în contul contravalorii tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare,
urmând ca aceste sume să fie scăzute din obligaţiile pe care aceasta le are de plătit la
bugetul de stat, obligaţiile respective stingându-se prin compensare.
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport în forma prezentată.
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase în România.PL628/2001
Prin reglementările propuse, se elimină monopolul statului în ceea ce
priveşte deţinerea şi circulaţia metalelor preţioase, redându-se astfel persoanelor
fizice şi juridice dreptul de a deţine şi transmite liber orice formă de metale preţioase,
de la obiecte şi bijuterii până la lingouri şi colecţii numismatice din metale preţioase.
Au fost eliminate prevederile care impuneau autorizarea şi controlul B.N.R.
asupra producţiei, prelucrării şi repartizării a acestor categorii de metale.
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport în forma adoptată de Senat.
6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001
privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală.PL633/2001
Amânat.
7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001
privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal.PL592/2001
Amânat.
8. Propunerea legislativă privind scutirea de la plata taxei pe valoarea
adăugată a lucrărilor de investiţii, de reparaţii curente în sistemul învăţământului de
stat şi în cel particular acreditat.PL242/1999
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport de respingere pentru următoarele motive:
1. Instituirea unui regim special pentru bunurile şi serviciile destinate
învăţământului, înseamnă practic aplicarea cotei “O” de TVA pentru operaţiuni
efectuate în ţară ceea ce contravine principiilor Direcţiei a VI-a a Consiliului Uniunii
Europene care au stat la baza legislaţiei privitoare la taxa pe valoarea adăugată;
2. Sprijinirea unui sector de activitate nu se realizează prin măsuri fiscale,
care sunt de natură să conducă la distorsiuni concurenţiale şi perturbarea mediului de
afaceri. Învăţământul poate fi ajutat prin alocarea de fonduri suplimentare de la
bugetul de stat necesare lucrărilor de investiţii, de reparaţii capitale şi curente, fără a
apela la măsuri fiscale care ar putea afecta credibilitatea României în faţa Uniunii
Europene;
3. Până la data aderării, România s-a angajat să continue armonizarea
legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar şi dezvoltarea infrastructurii instituţionale
necesare implementării acestuia, în conformitate cu angajamentele asumate prin
Acordul European.
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9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 85/1999
privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor de materiale, echipament şi
instalaţii sportive al federaţiilor sportive naţionale şi al Comitetului Olimpic
Român.PL315/1999
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport de respingere prezentei ordonanţe întrucât prevederile acesteia au fost
preluate în Legea educaţiei fizice şi a sportului nr.69/2000, în cuprinsul articolului
nr.76.
Acest punct de vedere a fost transmis şi de către Guvern, cu adresa nr.4474
din 30 octombrie 2001 pentru a se avea în vedere cu ocazia dezbaterilor din comisie.
II. AVIZE
10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 125/2001 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului
nr. 1 de 20 MW din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva.PL590/2001
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui aviz în forma prezentată.
11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole. PL591/2001
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui aviz în forma adoptată de Senat.
12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/2001
privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale.PL570/2001
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui aviz în forma adoptată de Senat.
13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2001
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind
regimul drumurilor.PL573/2001
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui aviz în forma adoptată de Senat.
14. Proiectul de Lege pentru folosirea limbii române în locuri, relaţii şi
instituţii publice.PL585/2001
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui aviz în forma adoptată de Senat.
15. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994
privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de
război.PL615/2001
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui aviz în forma adoptată de Senat.
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16. Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea Academiei
Române. PL624/2001
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui aviz în forma adoptată de Senat.

PREŞEDINTE,
Prof. dr. Florin Georgescu

Întocmit,
Popescu Luminiţa
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