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PROCES – VERBAL 

 
al  şedinţei comisiei din ziua de 26 septembrie 2000 

 
 
La lucrările comisiei din ziua de 26 septembrie 2000 sunt prezenţi 22 

deputaţi, fiind absenţi motivat 4, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei au participat următori invitaţi: 
- doamna Pavlide Rodica   - şef serviciu MMPS; 
- domnul Petrescu Ştefan   - şef serviciu Min. Fin.; 
- doamna Checherită Cristina  - expert Min. Fin.; 
- doamna Liteanu Gabriela   - şef serviciu Min. Fin.; 
- doamna Petreanu Cornelia   - dir. gen. Min. Fin.; 
- domnul Păunică Mihai   - dir. gen. Min. Ed. Naţ.; 
- doamna Gliga Lucia    - director Min. Ed. Naţ.; 
- domnul Mirescu Silviu   - idem; 
- domnul Popa Ionel    - Serv. de Telecom. Speciale; 
- domnul Gâncu Aurel   - Min. Apărării Naţionale; 
- domnul Zanfir Constantin   - idem 
 
Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Dan Constantinescu, 

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

I. FOND 
 

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 54/2000 pentru abrogarea unor dispoziţii legale cu 
privire la contribuţia agenţilor economici la constituirea fondului 
asigurărilor sociale pentru agricultori.(PL239) 
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2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei din România şi 
Irlanda pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii 
fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe câştigurile de 
capital, semnată la Bucureşti la 21 octombrie 1999.(PL426) 
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
21/2000 privind aprobarea reglementării obligaţiilor reciproce 
dintre România şi Republica Islamică Iran rezultate din stingerea 
soldului contului de cliring româno-iranian din 14 mai 1974 
conform Minutei semnate la Teheran la data de 22 octombrie 
1999.(PL445) 
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
44/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre 
România, reprezentată de Ministerului  Finanţelor şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind 
ajustarea Structurală a Sectorului Privat, semnat la Washington la 
17 iunie 1999.(PL440) 

 
II. AVIZE 

 
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 209/1999 privind scutirea de la plata taxelor 
vamale, a suprataxei vamale şi a taxei pe valoarea adăugată a 
unor cantităţi de gaze naturale provenite din import.(PL439) 
6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 210/1999 pentru amânarea de la plată a 
obligaţiilor vamale (taxe vamale, suprataxă de import şi T.V.A. 
în vamă) aferente importurilor de combustibili necesari 
Companiei Naţionale de electricitate - S.A. pe perioada iernii 
1999 - 2000.(PL435) 
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 218/1999 pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 44/1997 privind suspendarea 
impozitului pe venitul agricol.(PL436) 
8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 119/2000 pentru completarea alineatului 2 al art. 
74 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, astfel 
cum a fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
60/2000. (PL353) 
9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr. 120/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea 
bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea 
Ministerului Apărării Naţionale şi a Oui 122/1998 privind 
acumularea, scoaterea şi împrospătarea produselor din rezervele 
proprii ale forţelor destinate apărării naţionale. (PL354) 
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10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr. 126/2000 privind finanţarea organizării şi desfăşurării 
concursului naţional de ocupare a posturilor didactice vacante din 
învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2000 - 2001. 
(PL358) 
11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 130/2000 privind modificarea şi completarea 
Legii învăţământului nr. 84/1995 republicată. (PL360) 
12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 19/2000 pentru reluarea activităţii, în calitate de 
membru, la Institutul Internaţional al Frigului, cu sediul la Paris, 
Franţa şi autorizarea plăţii cotizaţiei anuale.(PL431) 
13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 145/1999 privind unele măsuri de protecţie 
socială a personalului din sectorul producţiei de apărare.(PL432) 
14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 190/1999 privind aprobarea amendării 
Protocolului nr. 4 la Acordul European instituind o asociere între 
România, pe de o parte şi Comunităţile Europene şi statele 
membre ale acestora, pe de altă parte.(PL433) 

 
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 
 

I. FOND 
 

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 54/2000 pentru abrogarea unor dispoziţii legale cu privire la contribuţia agenţilor 
economici la constituirea fondului asigurărilor sociale pentru agricultori.(PL239) 

În prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi, Comisia a hotărât elaborarea  
unui raport în forma prezentată. 

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei din România şi Irlanda 
pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele 
pe venit şi pe câştigurile de capital, semnată la Bucureşti la 21 octombrie 
1999.(PL426) 

În prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi, Comisia a hotărât elaborarea  
unui raport în forma adoptată de Senat. 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2000 
privind aprobarea reglementării obligaţiilor reciproce dintre România şi Republica 
Islamică Iran rezultate din stingerea soldului contului de cliring româno-iranian din 
14 mai 1974 conform Minutei semnate la Teheran la data de 22 octombrie 
1999.(PL445) 

În prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi, Comisia a hotărât elaborarea  
unui raport în forma adoptată de Senat. 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/1999 
pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de 
Ministerului  Finanţelor şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
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privind ajustarea Structurală a Sectorului Privat, semnat la Washington la 17 iunie 
1999.(PL440) 

În prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi, Comisia a hotărât elaborarea  
unui raport în forma adoptată de Senat. 
 

II. AVIZE 
 

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 209/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale şi a taxei 
pe valoarea adăugată a unor cantităţi de gaze naturale provenite din import.(PL439) 

În prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi, Comisia a hotărât elaborarea  
unui aviz  în forma adoptată de Senat. 

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 210/1999 pentru amânarea de la plată a obligaţiilor vamale (taxe vamale, 
suprataxă de import şi T.V.A. în vamă) aferente importurilor de combustibili necesari 
Companiei Naţionale de electricitate - S.A. pe perioada iernii 1999 - 2000.(PL435) 

În prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi, Comisia a hotărât elaborarea  
unui aviz în forma adoptată de Senat. 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 218/1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/1997 
privind suspendarea impozitului pe venitul agricol.(PL436) 

În prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi, Comisia a hotărât elaborarea  
unui aviz în forma adoptată de Senat. 

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 119/2000 pentru completarea alineatului 2 al art. 74 din Legea nr. 80/1995 privind 
statutul cadrelor militare, astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 60/2000. (PL353) 

În prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi, Comisia a hotărât elaborarea  
unui aviz în forma prezentată. 

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 120/2000 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/1999 cu 
privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea 
Ministerului Apărării Naţionale şi a Oui 122/1998 privind acumularea, scoaterea şi 
împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forţelor destinate apărării 
naţionale. (PL354) 

În prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi, Comisia a hotărât elaborarea  
unui aviz în forma prezentată. 

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 
126/2000 privind finanţarea organizării şi desfăşurării concursului naţional de 
ocupare a posturilor didactice vacante din învăţământul preuniversitar de stat în anul 
şcolar 2000 - 2001. (PL358) 

În prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi, Comisia a hotărât elaborarea  
unui aviz în forma prezentată. 

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 130/2000 privind modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 
84/1995 republicată. (PL360) 
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În prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi, Comisia a hotărât elaborarea  
unui aviz în forma prezentată. 

12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 19/2000 pentru reluarea activităţii, în calitate de membru, la Institutul 
Internaţional al Frigului, cu sediul la Paris, Franţa şi autorizarea plăţii cotizaţiei 
anuale.(PL431) 

În prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi, Comisia a hotărât elaborarea  
unui aviz în forma adoptată de Senat. 

13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 145/1999 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul 
producţiei de apărare.(PL432) 

În prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi, Comisia a hotărât elaborarea  
unui aviz în forma adoptată de Senat. 

14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 190/1999 privind aprobarea amendării Protocolului nr. 4 la Acordul European 
instituind o asociere între România, pe de o parte şi Comunităţile Europene şi statele 
membre ale acestora, pe de altă parte.(PL433) 

În prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi, Comisia a hotărât elaborarea  
unui aviz în forma adoptată de Senat. 
 
 
 
 
 

Dan Constantinescu 
 

PREŞEDINTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


