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Ordinea de zi a lucrărilor comisiei a fost următoarea:
Marţi, 11 februarie 2003
1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2002 privind modificarea şi
completarea Legii minelor nr. 61/1998 şi a Legii petrolului nr. 134/1995 (PL
543/12.12.2002).

2. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege
privind  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 204/2002 pentru
aprobarea modificării denumirii şi clasificării mărfurilor din Tariful vamal de
import a României, precum şi a taxelor vamale de bază aferente acestora (PL
710/03.02.2003).

3. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 168/2002 privind
aprobarea  plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2003
(PL 714/03.02.2003).

4. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind
operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (PL 696/03.02.2003).

5. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

Marţi, 11 februarie 2003
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu.
Au fost invitaţi şi au participat la lucrările comisiei, din partea Ministerului

Finanţelor Publice: doamna Aura Gereanu � director general adjunct, domnul
Mihai Hură � director general adjunct, doamna Maria Anghel � şef serviciu şi
doamna Ileana Stoinea � consilier, din partea Ministerului Industriei şi Resurselor:
domnul Decebal Ilina � secretar de stat şi doamna Mihaela Lazea � director.
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Inainte de trecerea la dezbateri domnii deputaţi au aprobat, în unanimitate,
suplimentarea ordinei de zi cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 163/2002 pentru ratificarea Addendumurilor la
Memorandumurile de finanţare referitoare la Programul Operaţional de Ţară
PHARE 1996, Programul naţional PHARE 1999, Facilitatea de recuperare (Pre-
Ins Facility) pentru anul 1999, Programul PHARE 1999 de Cooperare
transfrontalieră dintre România şi Ungaria, Programul PHARE 1999 de reformă a
protecţiei sociale şi de implementare a acquis-ului în domeniul social � Consensus
III  (PL 705/03.02.2003).

La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea
propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
47/2002 privind modificarea şi completarea Legii minelor nr. 61/1998 şi a Legii
petrolului nr. 134/1995.

In calitate de iniţiator al propunerii legislative, domnul deputat Napoleon
Pop a făcut prezentarea iniţiativei legislative arătând că prin creşterea redevenţelor
miniere şi a celor petroliere se aduce un plus de venituri la bugetul de stat, fără
implicaţii semnificative în nivelul preţurilor de livrare, prin aceasta realizându-se
şi o aliniere la nivelurile practicate pe plan mondial.

Reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice a spus că propunerea
legislativă nu se pot aplica decât pentru un procent de maxim 10% din disponibilul
ţării, impactul în aceste condiţii fiind nerelevant.

De asemenea, reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice a subliniat
faptul că, până în prezent, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale a încheiat
licenţe de exploatare în baza art. 46 din Legea minelor nr. 61/1998 cu marea
majoritate a agenţilor economici cu activitate în domeniul exploatării resurselor
minerale, licenţe care reprezintă peste 90% din valoarea redevenţelor miniere.

Cu 18 voturi pentru şi 10 împotrivă a fost avizată favorabil iniţiativa
legislativă, în forma prezentată.

La punctul 2 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind  aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 204/2002 pentru aprobarea modificării denumirii şi
clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import a României, precum şi a taxelor
vamale de bază aferente acestora (PL 651/16.12.2002).

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a prezentat proiectul de lege
arătând necesitatea aprobării acestei iniţiative legislative.

In unanimitate s-a avizat favorabil proiectul de lege, în forma prezentată.

La punctul 3 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 168/2002 privind aprobarea  plafonului de îndatorare
publică externă a României pentru anul 2003.
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Reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice a prezentat proiectul de lege
arătând necesitatea limitării plafonului de îndatorare publică externă la suma de
3400 milioane dolari SUA.

In unanimitate s-a aprobat avizarea favorabilă a iniţitativei legislative, în
forma adoptată de Senat.

La punctul 4 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare
la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională.

Reprezentantul Ministerului Industriei şi Resurselor a spus că, în România,
prin derularea programelor de offset se poate contribui la creşterea semnificativă a
exporturilor, în special a produselor finite, la penetrarea pe noi pieţe de desfacere,
la noi investiţii străine şi transferuri de tehnologie.

In unanimitate s-a avizat favorabil proiectul de lege, în forma prezentată.

La punctul 5 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 163/2002 pentru ratificarea Addendumurilor la
Memorandumurile de finanţare referitoare la Programul Operaţional de Ţară
PHARE 1996, Programul naţional PHARE 1999, Facilitatea de recuperare (Pre-
Ins Facility) pentru anul 1999, Programul PHARE 1999 de Cooperare
transfrontalieră dintre România şi Ungaria, Programul PHARE 1999 de reformă a
protecţiei sociale şi de implementare a acquis-ului în domeniul social � Consensus
III.

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a prezentat proiectul de lege
arătând necesitatea aprobării acestuia.

In unanimitate s-a avizat favorabil proiectul de lege, în forma adoptată de
Senat.

Din numărul total de 31 deputaţi au absentat: grup parlamentar PSD:
Popescu Ioan Dan, Puwak Hildegard Carola şi Cazan Leonard.

          PREŞEDINTE,
       Dan Radu Ruşanu

                                                           SECRETAR,
      Lucia Cornelia Lepădatu

Expert parlamentar
             Alina Hodivoianu
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