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PROCES – VERBAL 
 

al  şedinţei comisiei din ziua de  29 decembrie 1999 
 
 
 
La lucrările comisiei din ziua de 29 decembrie 1999 sunt prezenţi 24 

deputaţi, fiind absenţi motivat 2, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei nu au participat invitaţi. 
 
Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Dan Constantinescu, 

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

I. FOND 
 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 188/1996 
privind constituirea şi utilizarea fondurilor speciale ale 
drumurilor publice.(PL257) 
2. Propunerea legislativă privind completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 70/1994 în vederea reducerii impozitului pe 
profit.(PL333) 
3. Proiectul de Lege pentru completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 
27/1994 privind impozitele şi taxele locale.(PL495) 
4. Propunerea legislativă pentru aprobarea taxei privind 
drumurile forestiere şi reducerea TVA la unele produse din 
lemn.(PL387) 

 
 

II AVIZE 
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5. Propunerea legislativă privind pensia de văduvie a soţului 
supravieţuitior.(PL468) 
6. Propunerea legislativă privind Legea grădinilor zoologice şi 
acvariilor publice.(PL339) 
7. Propunerea legislativă privind Legea conservării zonelor 
carstice.(PL340) 

 
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 

 
I. FOND 

 
1. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 188/1996 privind 

constituirea şi utilizarea fondurilor speciale ale drumurilor publice.(PL257) 
Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui raport de 

respingere din următoarele considerente: 
1. Repartizarea sumelor din Fondul special al drumurilor publice conform 

prevederilor Legii nr. 118/1996, republicată, a fost determinată de necesitatea 
completării rezervelor primite de la bugetul se stat pentru acoperirea cheltuielilor de 
întreţinere şi reparare a drumurilor. 

De asemenea s-a avut în vedere intensitatea de trafic care se desfăşoară pe 
drumurile naţionale şi mai puţin pe cele de interes local. 

2. În ceea ce priveşte propunerea de modificare a art. 13 din Legea nr. 
118/1996, legat de “gestionarea fondului special al drumurilor publice”, precizăm că, 
potrivit Legii nr. 72/1996 privind finanţele publice, responsabili cu gestionarea 
fondurilor speciale sunt ordonatorii principali de credite, nepermiţându-se ca un fond 
special să fie gestionat de doi ordonatori de credite în acelaşi timp. O astfel de soluţie 
nu este posibilă nici potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, evidenţa în contabilitate 
a constituirii şi utilizării unui fond special fiind posibilă numai dacă această 
operaţiune se realizează de către un singur gestionar de fond special. 

Fondul special al drumurilor publice fiind înfiinţat la nivel naţional, 
ordonatorul de credite care este abilitat să-l gestioneze este Ministerul 
Transporturilor. Sistemul administraţiei de stat nu permite colectarea unor taxe 
datorate statului la nivelul unei unităţi administrativ-teritoriale (judeţ, municipiu, 
oraş, comună), întrucât tocmai graţie autonomiei locale şi financiare, autorităţile 
publice locale îşi pot stabili propriile taxe şi impozite la nivel local. 

 
2. Propunerea legislativă privind completarea Ordonanţei Guvernului nr. 

70/1994 în vederea reducerii impozitului pe profit.(PL333) 
Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui raport de 

respingere din următoarele considerente: 
1. În condiţiile în care bugetul de stat înregistrează pierderi de venituri, 

fiind necesare – în acelaşi timp cu relaxarea fiscală – diminuări echivalente ale 
cheltuielilor bugetare pentru menţinerea deficitului bugetar în limitele finanţabile în 
mod neinflaţionist, o astfel de propunere legislativă privind reducerea cotei de 
impozit pe profit este inacceptabilă. 
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2. Reducerea impozitului pe profit propusă în această iniţiativă legislativă 
parlamentară, nu poate avea loc în prezent pentru faptul că gradul de fiscalitate nu 
este mare datorită procentului de impunere care se aplică la o bază de impunere 
erodată continuu de fondurile speciale, care se constituie ca surse extrabugetare. 

3. Trebuie menţionat că o cerinţă a organismelor financiare internaţionale 
pentru asigurarea finanţării României este eliminarea facilităţilor fiscale pentru 
reducerea deficitului bugetar. Or, prin această propunere legislativă s-ar ajunge la 
acordarea de noi facilităţi, cu repercusiuni asupra deficitului bugetar. 

4. Iniţiatorul propunerii legislative în discuţie nu a respectat nici 
prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, potrivit 
cărora, în cursul execuţiei bugetare, în cazurile în care se fac propuneri de elaborare a 
unor acte normative a căror aplicare atrage micşorarea veniturilor sau majorarea 
cheltuielilor aprobate prin buget, iniţiatorii au obligaţia să prevadă şi mijloacele 
necesare acoperirii golului de venituri sau surplusului de cheltuieli. 

 
3. Proiectul de Lege pentru completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 27/1994 

privind impozitele şi taxele locale.(PL495) 
Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui raport în forma 

adoptată de Senat. 
 
4. Propunerea legislativă pentru aprobarea taxei privind drumurile 

forestiere şi reducerea TVA la unele produse din lemn.(PL387) 
Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui raport de 

respingere din următoarele considerente: 
1. Precizăm că legislaţia României privind taxa pe valoarea adăugată se 

află în plin proces de armonizare cu cea a Uniunii Europene, iar facilitatea propusă de 
iniţiatorii acestei propuneri legislative contravine Directivei a 6-a a Uniunii 
Europene. 

2. În propunerea legislativă iniţiatorii nu au prevăzut influenţele asupra 
bugetului de stat pe anul 2000 şi sursele de acoperire a golului de venituri, aşa cum 
cere art. 10 alin. (2) din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice. 

3. În ce priveşte propunerea de instituire a taxei pentru drumurile forestiere 
calculată prin aplicarea cotei de 25% asupra preţului lemnului pe picior (art. 1 alin. 
(2) din propunerea legislativă), apreciem că aceasta ar conduce la o creştere exagerată 
a preţului materialului lemnos, greu de suportat de către agenţii economici 
prelucrători.  

 
II AVIZE 

 
5. Propunerea legislativă privind pensia de văduvie a soţului 

supravieţuitior.(PL468) 
Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui aviz de 

respingere din următoarele considerente: 
- propunerea legislativă afectează substanţial bugetul asigurărilor sociale 

de stat care în prezent este subvenţionat şi nu permite acordarea de 
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pensii la categoriile prezentate în propunerea în cauză (partenerii de 
viaţă, soţii divorţaţi etc.) 

- menţionăm că noul Proiect de Lege privind pensiile şi alte drepturi de 
asigurări sociale care a fost deja adoptat de Plenul Camerei Deputaţilor 
prevede dreptul la pensia de urmaş şi pentru soţul supravieţuitor. 

 
6. Propunerea legislativă privind Legea grădinilor zoologice şi acvariilor 

publice.(PL339) 
Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui aviz de 

respingere din următoarele considerente: 
- propunerea legislativă nu are elementele de structură ale unei legi, ea 

nefiind redactată cu respectarea normelor de tehnică legislativă. Se 
cunoaşte faptul că elementul structural al actului normativ îl formează 
articolul. Or, propunerea legislativă în discuţie nu are conţinutul redactat 
în articole, alineate şi litere, ci pe puncte, ceea ce contravine regulilor de 
tehnică legislativă. 

- considerăm necesar să se facă corelarea cu Legea nr. 213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. În această ordine de 
idei, ar trebui să se precizeze dacă grădinile zoologice se declară ca fiind 
parte din domeniul public sau privat al statului, respectiv al unităţilor 
administrativ-teritoriale, printr-un act normativ (felul unui asemenea act 
normativ şi la propunerea cui se iniţiază acesta). 

- unele prevederi ale acestei iniţiative legislative parlamentare sunt 
contrare unor acte normative în vigoare sau eludează prevederile 
acestora. Avem în vedere Legea protecţiei mediului nr. 137/1995 şi 
Legea nr. 69/1994 pentru aderarea României la Convenţia privind 
comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de 
dispariţie, adoptată la Washington la 3 martie 1993. 

 
7. Propunerea legislativă privind Legea conservării zonelor 

carstice.(PL340) 
Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui aviz de 

respingere din următoarele considerente: 
1. Iiniţiativa legislativă cuprinde unele prevederi ce  nu sunt în 

concordanţă cu dispoziţiile constituţionale. 
Astfel, cu toate că peşterile sunt proprietatea publică a statului, printre 

atribuţiile Sub-comisiei Patrimoniului Speologic, în art. 8 se prevede că 
aceasta “conferă dreptul de custodie pe durată de maxim 1 an persoanelor 
fizice sau juridice interesate”, fără a se arăta care este conţinutul şi 
întinderea acestui drept. 

De asemenea, se vorbeşte despre peşterile aflate în “administrarea 
agenţiei locale de protecţie a mediului, în custodie sau în administrarea 
autorităţilor locale” şi se stabileşte un “drept de exploatare exclusivă” pe 
timp de un an de la data descoperirii, în favoarea autorilor acesteia. Or, 
potrivit art. 135 alin. (5) din Constituţie, “Bunurile proprietate publică sunt 
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inalienabile. În condiţiile legii ele pot fi date în administrarea regiilor 
autonome ori instituţiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate”. 

În afara acestor modalităţi, ce sunt prevăzute în mod expres şi limitativ 
de Constituţie, bunurile proprietate publică a statului nu pot fi exploatate. 
2. Aşa cum este formulată, această iniţiativă legislativă parlamentară nu 

este în concordanţă cu legislaţia internă şi cu reglementările din 
Convenţiile internaţionale la care România este parte. De asemenea, 
considerăm că ar trebui să se ţină cont şi de proiectul Legii privind 
aprobarea Planului de amenajarea teritoriului naţional – secţiunea III 
zone protejate, care se află în curs de adoptare la Parlament. 

3. Nu se precizează dacă Sub-comisia Patrimoniului Speologic are sau nu 
personalitate juridică. Considerăm că nu se poate încredinţa sarcina 
administrării şi ocrotirii peşterilor unei sub-comisii care nu are 
personalitate juridică. 
De asemenea, nu sunt menţionate sursele financiare din care se vor 

acoperi cheltuielile sub-comisiei. 
4. Contravenţiile ar trebui prevăzute într-un capitol separat, în care să se 
precizeze şi termenul în care se poate face plângere împotriva procesului-
verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, instanţa 
competentă să soluţioneze asemenea plângeri, precum şi dacă sunt 
aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

 
 
 

Dan Constantinescu 
 

PREŞEDINTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


