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al  şedinţei comisiei din zilele de 13, 14 şi 15 martie  2007 

 
 
 
La lucrările comisiei din zilele de 13, 14 şi 15 martie 2007 sunt prezenţi 23 

deputaţi, fiind absenţi motivat 4, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: 
 

- Domnul Daniel Chiţoiu - Preşedinte A.N.A.F. 
- Doamna Valerica Nistor - Director General A.N.A.F. 
- Doamna Simona Forsea - Director General M.F.P. 
- Domnul Mihai Dumitrescu - senator 

               
Lucrările comisiei au fost conduse de domnul Mihai Nicolae Tănăsescu, 

preşedintele comisiei. 
 
 
Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi: 
 

I. FOND 
1. Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare 
pentru un operator economic de sub autoritatea Consiliului Local 
Topliţa. PLx95/2007. 
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale 
instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii. PLx45/2007. 
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II. AVIZE 
 

3. Proiect de Lege privind hrănirea, echiparea, asigurarea medicală, precum şi cu 
tehnică, produse şi materiale de resort a personalului din sistemul de apărare, 
ordine publică şi securitate naţională, pe timpul stării de mobilizare, de război, de 
asediu sau de urgenţă.PLx85/2007. 

4. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea dispoziţiilor Legii nr. 
19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. 
PLx103/2007. 

5. Propunere legislativă privind modificarea art. 161 (2) din Legea nr. 19/2000 
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi a art. 3 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din 
sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat. 
PLx91/2007. 

6. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea dispoziţiilor Legii nr. 
19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare. PLx92/2007. 

7. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea dispoziţiilor Legii nr. 
19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. 
PLx99/2007. 

8. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea dispoziţiilor Legii nr. 
19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. 
PLx102/2007. 

9. Propunere legislativă privind stimularea promovării surselor regenerabile de 
energie. PLx98/2007. 

10. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 441/1994 privind veteranii de 
război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu 
modificările şi completările ulterioare. PLx100/2007. 

11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 116/2002 
privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale. PLx101/2007. 

12. Propunere legislativă de modificare a Legii nr. 290/27 iunie 2003 privind 
acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români, pentru bunurile 
proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de 
Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de 
Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la 10 februarie 1947. 

 
 

Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 
 

I. FOND 
 

1. Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare pentru un 
operator economic de sub autoritatea Consiliului Local Topliţa. PLx95/2007 s-a 
dezbătut în prezenţa domnului deputat Stefan Baban (PRM) în calitate de iniţiator, a 
domnului  Daniel Chiţoiu, Preşedinte A.N.A.F si a doamnei Valerica Nistor, director 
general, Direcţia Juridică, A.N.A.F. 
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  Domnul deputat Ştefan Baban a prezentat membrilor comisiei obiectul 
de reglementare al propunerii legislative, respectiv sprijinirea Consiliului Local 
Topliţa, în sensul scutirii la plata obligaţiilor operatorului economic S.C. EDILTOP 
URBAN S.A., datorate şi neachitate la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de 
stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetul 
asigurărilor pentru şomaj, cu excepţia obligaţiilor datorate pentru reţinerile la sursă, 
obligaţiile estimate la aproximativ 2.500.000 RON. Domnul deputat Ştefan Baban 
menţionează faptul că S.C. EDILTOP URBAN S.A. are ca acţionar unic Consiliul 
Local Topliţa si are ca principal obiect de activitate prestarea serviciilor publice de 
gospodărie comunală, asigurând pentru municipiul topliţa transportul public de 
călători, alimentarea cu apă, serviciile de canalizare şi epurarea apelor uzate. 

  Domnul Daniel Chiţoiu, preşedinte A.N.A.F., prezintă punctul negativ 
de vedere al Guvernului, respectiv faptul că prin Programul de Guvernare s-a renunţat 
la acordarea de facilităţile. 

  Domnul preşedinte Mihai Nicolae Tănăsescu constată că la dosarul 
propunerii legislative nu există şi un punct de vedere al Consiliului Concurenţei, 
pentru a se putea vedea daca această propunere legislativă constituie ajutor de stat. 
Domnul Mihai Tănăsescu informează membrii comisiei că situaţii similare se 
întâlnesc în mai multe judeţe şi poate ar fi bine ca Guvernul să facă un inventar al 
acestor companii şi, la fel ca in cazul Ordonanţei date la sfârşitul anului trecut, să se 
găsească scheme de ajutor şi pentru aceste societăţi.    

 În urma supunerii la vot, cu majoritate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui raport de respingere. 

 
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor 
publice, stabilite prin titluri executorii. PLx45/2007s-a dezbătut în prezenţa domnului 
senator Mihai Dumitrescu, in calitate de iniţiator, a domnului Daniel Chiţoiu, 
preşedinte A.N.A.F., doamnei Valerica Nistor, director general A.N.A.F. şi a 
doamnei Simona Forsea, director general adjunct în cadrul Ministerului Finanţelor 
Publice. 

Domnul senator Mihai Dumitrescu informează membrii comisiei că statul 
de drept are obligaţia, în sensul art. 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului, 
să creeze cadrul legal necesar, astfel încât hotărârile judecătoreşti irevocabile să poată 
fi executate cu celeritate, fără a întâmpina nici o piedică din partea autorităţilor 
administrative ale statului. Domnul senator menţionează că în cadrul normativ de 
drept comun din România, în materia executării silite, nu există dispoziţii derogatorii 
pentru instituţiile publice iar Ordonanţa de Guvern nr. 22/2002 privind executarea 
obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii care conţin 
normele juridice în prezent în vigoare, s-a stabilit un cadru derogatoriu de la dreptul 
comun în materie, contrar art. 6 din Convenţie, fiind necesară o îndreptare a acestei 
situaţii. 

Domnul Daniel Chiţoiu, preşedinte A.N.A.F., a informat membrii comisiei 
că la nivelul Guvernului a fost iniţiat un proiect de act normativ de modificare a 
Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002, avizând negativ propunerea legislativă supusă 
aprobării în această şedinţă. 
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In urma discuţiilor, domnul preşedinte Mihai Tănăsescu propune amendarea 
din partea comisiei a prezentei propuneri legislative, amendamente considerate de toţi 
membrii comisiei prezenţi la şedinţă ca fiind acoperitoare atât din punct de vedere al 
iniţiatorului, cât şi a Guvernului. 

Domnul Daniel Chiţoiu, preşedinte A.N.A.F. informează că amendamentele 
comisiei sunt similare modificărilor pe care Guvernul intenţiona să le aducă prin 
propriul proiect de act normativ, fiind de acord ca, o dată cu aprobarea 
amendamentelor comisiei, să fie încheiat procesul de avizare a iniţiativei Guvernului. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui raport cu amendamente. 

  
II. AVIZE 

 
3. Proiect de Lege privind hrănirea, echiparea, asigurarea medicală, precum şi 

cu tehnică, produse şi materiale de resort a personalului din sistemul de apărare, 
ordine publică şi securitate naţională, pe timpul stării de mobilizare, de război, de 
asediu sau de urgenţă.PLx85/2007. 
 Proiectul de Lege are ca obiect  reglementarea activităţii de hrănire şi echipare 
a personalului instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate 
naţională pe timpul mobilizării, stării de asediu, stării de urgenţă şi la război, care a 
avut ca bază legală, până în anul 2004, Decretul nr. 70/1980.  

 In urma supunerii la vot, cu  unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma iniţiatorului. 

 
 4. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea dispoziţiilor Legii 

nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. 
PLx103/2007. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare  modificarea 
indemnizaţiei de concediu maternal pentru creşterea copilului de până la doi ani şi îşi 
propune stabilirea unui plafon minimal de 85% din salariul mediu brut pe economie, 
fără a se mai plafona indemnizaţia pentru mamele care au un salariu mai mare decât 
salariul mediu brut pe economie. 

 În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz negativ. 
 
 5. Propunere legislativă privind modificarea art. 161 (2) din Legea nr. 19/2000 
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi a art. 3 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din 
sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat. 
PLx91/2007. 
 Prezenta iniţiativă are ca obiect de reglementare eliminarea unor inechităţi 
apărute în procesul de recalculare a pensiilor. 

Datorită lipsei iniţiatorului , în urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, 
Comisia a hotărât amânarea. 
 

6. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea dispoziţiilor Legii  
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nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare. PLx92/2007. 

Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare îndreptarea unor 
inegalităţi şi nedreptăţi în sistemul public de pensii şi contribuie la îmbunătăţirea 
situaţiei pensionarilor din România. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz negativ. 

 
 
7. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea dispoziţiilor Legii  

nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. 
PLx99/2007. 

Prezenta propunere legislativă are ca scop completarea art. 77 din Legea nr. 
19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări aosicale, astfel 
încât, la stabilirea punctajului mediu anual al persoanelor care au lucrat în condiţii 
deosebite de muncă, stagiile complete de cotizare, din anexa nr. 3 la lege să fie 
diminuate corespunzător reducerilor de vârstă. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz negativ. 

 
8. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea dispoziţiilor Legii  

nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. 
PLx102/2007. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 
19/2000 în sensul stabilirii unui sistem unic naţional de calcul al pensiilor pentru toţi 
asiguraţii, indiferent de categoria socio-profesională în care şi-au desfăşurat 
activitatea. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz negativ. 
 

 
9. Propunere legislativă privind stimularea promovării surselor regenerabile de  

energie. PLx98/2007. 
Propunerea legislativă are ca obiect crearea cadrului legal pentru utilizarea 

eficientă a surselor de energie regenerabilă şi a altor surse de energie 
neconvenţională, reducerea consumului total de energie şi acordarea de stimulente 
pentru producătorii şi consumatorii de energie termică din surse regenerabile. 

Deoarece obiectul de reglementare al prezentei propuneri legislative are un 
caracter de interes naţional şi se impune crearea unei strategii guvernamentale in 
acest sens, în urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
amânarea. 

 
10. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 441/1994 privind  

veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu 
modificările şi completările ulterioare. PLx100/2007. 
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Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii 
nr. 44/1994 în sensul socotirii ca invalid de război în afara serviciului armat a 
persoanelor care au suferit o invaliditate prin rănire sau accidentare din cauza 
războiului, dar în afara operaţiunilor de luptă armată.  

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz negativ. 
 

 
11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 116/2002 

privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale. PLx101/2007. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare unele măsuri de prevenire 

a marginalizării sociale pentru anumite grupe ţintă din care se evidenţiază tinerii care 
provin din centrele de plasament şi care nu mai pot beneficia de măsurile stabilite 
pentru copiii lipsiţi de ocrotire părintească. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz favorabil. 

 
12. Propunere legislativă de modificare a Legii nr. 290/27 iunie 2003 privind  

acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români, pentru bunurile 
proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de 
Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace 
între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la 10 februarie 1947. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 1 alin (1) 
din Legea nr. 290/2003 în sensul despăgubirii sau compensării acestora pentru 
bunurile imobile avute în proprietate pe aceste teritorii, precum şi pentru recoltele 
neculese în anul 1940. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz negativ. 

 
 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 
 

 
 
 

Întocmit, 
Rădoi Florentina 
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