
Parlamentul  României

PROCES � VERBAL

al  şedinţei comisiei din ziua de  05 decembrie 2001

La lucrările comisiei din ziua de 05 decembrie 2001 sunt prezenţi 24
deputaţi, fiind absenţi motivat 1, iar nemotivat 0.

La lucrările comisiei au participat următori invitaţi:

- domnul Tuloiu Valeriu - Ministerul de Interne;
- domnul Tudor Nicolae - Ministerul de Interne;
- domnul Belu Daniel - Ministerul de Interne;
- domnul Nemeş Liviu - Ministerul de Interne;
- domnul Scurtu Axente - Ministerul de Interne;
- domnul Geantă Ştefan - Ministerul de Interne;
- doamna Stoianoff Liliana - Ministerul Finanţelor Publice;
- domnul Hură Mihai - Ministerul Finanţelor Publice;
- doamna Zestran Naiana - Ministerul Finanţelor Publice;
- doamna Frolu Otilia - Ministerul Finanţelor Publice;
- domnul Ianculescu Ovidiu - Ministerul Apelor şi Protecţiei

Mediului;
- domnul Ovidiu Constantin - Ministerul Lucrărilor Publice,

Transporturilor şi Locuinţei;
- doamna Popescu Eugenia - Ministerul Lucrărilor Publice,

Transporturilor şi Locuinţei.

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Florin Georgescu, preşedintele
comisiei.

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

Bucureşti,        06.12.2001
Nr. 22/844
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Comisia a adoptat cu majoritate de voturi următoarea ordine de zi:

I. FOND

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de
consultanţă fiscală. PL633/2001
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.148/2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei
pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri şi a unor servicii
contractate în anul 1999, destinate înzestrării Ministerului de
Interne. PL655/2001
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.150/2001 pentru aprobarea Amendamentului
convenit prin scrisoarea semnată la 10 august 2001 la Luxemburg
şi la 10 septembrie 2001 la Bucureşti şi modificarea Ordonanţei
Guvernului nr.97/2000 pentru ratificarea Contractului de
finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în
vederea finanţării Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea
efectelor inundaţiilor, semnat la Luxemburg la 4 august 2000 şi
la Bucureşti la 9 august 2000. PL662/2001
4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60 din 25 aprilie 2001
privind achiziţiile publice. PL299/2001
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.96/1999 privind constituirea şi utilizarea Fondului special
pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi
instalaţii industriale. PL309/1999
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.181/2000 privind instituirea monopolului de stat
asupra comercializării alcoolului. PL603/2000
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.157/2000 pentru prorogarea termenului prevăzut la
art. III din Ordonanţa de urgenţă nr.134/2000 pentru modificarea
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2000 privind
regimul produselor supuse accizelor. PL526/2000
8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
nr.164/2000 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea
agenţilor economici producători interni sau importatori de alcool,
băuturi alcoolice spirtoase şi băuturi alcoolice naturale, în
vederea achitării obligaţiilor către bugetul de stat, bugetul
asigurărilor sociale de stat şi fondurile speciale. PL540/2000
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II. AVIZE

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.149/2001 privind instituirea Tarifului intern de
călători în transportul feroviar. PL656/2001
10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă.
PL634/2001
11. Proiectul Legii viei şi vinului, în sistemul organizării comune
a pieţei vitivinicole. PL631/2001

Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu:

I. FOND

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.71/2001
privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală. PL633/2001

La primul punct de pe ordinea de zi, se continuă dezbaterile, în prezenţa
domnului secretar de stat Oană Gheorghe si a doamnei director Liliana  Stoianoff, din
cadrul Ministerului Finanţelor Publice, invitaţi în vederea susţinerii acestui act
normativ.

Domnul preşedinte Florin Georgescu, Grupul Parlamentar PSD, solicită
reprezentanţilor Ministerului Finanţelor Publice precizări referitoare la procedura prin
care se poate dobândi calitatea de consultant fiscal în ţările membre ale U.E., precum
şi la modul de organizare a examenului pentru atribuirea acestei calităţi.

Domnul secretar de stat Oană Gheorghe informează membrii comisiei că,
pentru elaborarea acestei iniţiative legislative, s-a folosit modelul german, potrivit
căruia examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal se organizează de către
Ministerul Finanţelor Publice, în baza unui regulament aprobat prin ordin al
ministrului finanţelor publice, model agreat de altfel şi de Confederaţia Internaţională
a Consultanţilor de la Bruxelles. Domnia sa precizează însă că nu în toate ţările se
întâmplă la fel, în acest sens exemplificând Austria, unde examenul este organizat de
către Camera Consultanţilor şi Italia unde este organizat de către Ministerul Justiţiei.

În continuare, domnul Oană Gheorghe subliniază faptul că examinatorii nu
vor fi doar din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, ci şi din cadrul unor instituţii
de învăţământ superior precum si din alte structuri, eliminându-se astfel orice urmă
de suspiciune.

Domnul deputat Eugen Nicolaescu, Grup Parlamentar  PNL, apreciază că
această ordonanţă, aşa cum este elaborată, se abate de la principiile aplicate în cadrul
celorlalte  structuri de coordonare a altor profesii libere, şi că normal era ca acest
examen să fie organizat de către Camera Consultanţilor şi nu de către Ministerul
Finanţelor Publice. Domnia sa consideră că aceasta este prima şi singura profesie
liberă din România care se subordonează la două structuri � una care certifică
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calitatea de consultant şi alta care autorizează  şi supraveghează modul de exercitare a
profesiei. De aceea, propune un amendament prin care această procedură de
examinare să se desfăşoare doar pe parcursul unei perioade de trei ani, după această
perioadă, examenul urmând să fie organizat de către Camera Consultanţilor. In plus,
domnul deputat Eugen Nicolaescu mai propune, tot sub formă de amendament  de a fi
inserată în lege prevederea prin care  examinatorii să facă parte si din alte structuri,
altele decât din Ministerul Finanţelor Publice. Supuse la vot, ambele amendamente au
fost respinse cu majoritate de voturi.

La articolul 17 domnul deputat Florin Georgescu propune un amendament
potrivit căruia consultantul fiscal  va desfăşura, pe lângă activitatea de consultanţă
fiscală, şi activităţi de instruire şi perfecţionare în domeniul fiscal.

Domnul deputat Adriean Videanu, Grupul Parlamentar PD, consideră că
activitatea de instruire ar trebui atribuită Ministerului Finanţelor Publice, din motive
de consecvenţă. Modificările de legislaţie se fac la nivelul ministerului , deci şi
instruirile ar trebui să se facă tot la acest nivel, a completat Domnia sa. Cu majoritate
de voturi a fost acceptat amendamentul domnului deputat Florin Georgescu.

Referitor la art.19, domnul deputat Eugen Nicolaescu solicită lămuriri
suplimentare cu privire la retragerea certificatului de atestare a calităţii de consultant
fiscal şi nu consideră normal ca acesta sa fie eliberat de Ministerul Finanţelor Publice
şi retras de Camera Consultanţilor Fiscali. In acest sens, împreună cu domnul Florin
Georgescu propun un amendament, prin care se stabileşte clar de către cine este retras
certificatul de atestare, în diferite situaţii, amendament acceptat de membrii comisiei,
cu majoritate de voturi.

La articolul 20, domnul deputat Birtalan Akos, Grupul Parlamentar
UDMR, propune completarea acestuia astfel ca, în cazul retragerii certificatului de
atestare  a consultantului fiscal, acestuia să i se interzică atât utilizarea titlului de
consultant fiscal cât si practicarea profesiei, amendament acceptat cu unanimitate de
voturi.

Supus la vot în urma dezbaterilor pe articole, cu un vot împotrivă (domnul
deputat Eugen Nicolaescu) comisia a hotărât întocmirea unui raport cu
amendamente.

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 60 din 25 aprilie 2001 privind achiziţiile publice.
PL299/2001

Punctul 4 înscris pe ordinea de zi este dezbătut în prezenţa domnului
deputat Constantin Niţă iniţiatorul acestui act normativ, care face o scurtă prezentare
a motivelor care au condus la necesitatea întocmirii acestei propuneri legislative
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60 din 25
aprilie 2001 privind achiziţiile publice. Domnia sa  a arătat că această iniţiativă
vizează de fapt societăţile cu capital majoritar sau integral de stat, care având datorii
la bugetul de stat şi/sau la bugetul asigurărilor sociale de stat, nu pot participa la
licitaţii în temeiul Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului nr. 60/2001. De aceea, prin
aceasta propunere se doreşte, ca pentru societăţile care au asemenea datorii, produsele
sau obiectele licitate să se vândă în contul datoriilor prin compensare.
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Domnul deputat Ionescu Daniel, Grup Parlamentar PRM, apreciază că prin
această iniţiativă se creează iar o discriminare între societăţile cu capital privat şi
societăţile cu capital majoritar sau integral de stat şi consideră că prin această
completare practic se anulează esenţa ordonanţei privind achiziţiile publice.

Domnul deputat Florin Georgescu, Grupul Parlamentar PSD, precizează
faptul că nu se poate insera în lege prevederea ca achiziţiile pentru autorităţile
contractante să se facă de regulă, de la societăţile cu capital majoritar de stat, întrucât
ar încălca principiile concurenţei şi nu s-ar mai armoniza cu legislaţia U.E.

Domnul deputat Birtalan Akos, Grupul Parlamentar UDMR, apreciază că
domnul Niţă punctual are dreptate, însă consideră că soluţia nu este modificarea
cadrului legal de reglementare al achiziţiilor publice. Domnia sa subliniază că în
mecanismul de achiziţie există şi modalitatea de încredinţare directă, precum şi
caietul de sarcini în care condiţiile sunt impuse de persoana achizitoare. Aşadar,
completează Domnia sa, aceste probleme semnalate, în vederea diminuării blocajului
financiar, se pot rezolva prin alte măsuri şi nicidecum prin modificarea cadrului
general.

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport de respingere.

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.148/2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor
importuri de bunuri şi a unor servicii contractate în anul 1999, destinate înzestrării
Ministerului de Interne. PL655/2001

Punctul 2 de pe ordinea de zi este dezbătut în prezenţa col. Tuloiu Valeriu,
Lt.col. Tudor Nicolae şi cpt. Belu Daniel care precizează membrilor comisiei că
ordonanţa are în vedere achiziţia de tehnică de calcul,  efectuată de către Direcţia
Evidenţa Populaţiei din cadrul Direcţiei Generale de Evidenţă Informatizată a
Persoanei din Ministerul de Interne , destinată soluţionării problemei anului 2000 în
cadrul Sistemului Informatic Central al Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a
Persoanei.

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport în forma prezentată.

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.150/2001 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la
10 august 2001 la Luxemburg şi la 10 septembrie 2001 la Bucureşti şi modificarea
Ordonanţei Guvernului nr.97/2000 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre
România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea finanţării Proiectului de
reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor, semnat la Luxemburg la 4
august 2000 şi la Bucureşti la 9 august 2000. PL662/2001

Referitor la punctul 3 de pe ordinea de zi, acesta a fost dezbătut în prezenţa
domnului Ianculescu Ovidiu- Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului,
doamna Frolu Otilia şi doamna Zestran Naiana din cadrul Ministerului Finanţelor
Publice.

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport în forma prezentată.



6

În continuare, membrii Comisiei de buget finanţe şi bănci au propus
respingerea  proiectelor înscrise  la punctele  5, 6 şi 8 pe ordinea de zi:

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.96/1999
privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru reducerea riscurilor
tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale. PL309/1999

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport de respingere întrucât art. VIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare abrogă Ordonanţa
Guvernului nr.96/1999.

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.181/2000 privind instituirea monopolului de stat asupra comercializării alcoolului.
PL603/2000

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport de respingere întrucât prevederile au fost abrogate prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.158/2001, art.62 alin.(2).

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.164/2000
privind instituirea unor măsuri pentru stimularea agenţilor economici producători
interni sau importatori de alcool, băuturi alcoolice spirtoase şi băuturi alcoolice
naturale, în vederea achitării obligaţiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor
sociale de stat şi fondurile speciale. PL540/2000

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport de respingere întrucât prevederile sale au fost abrogate prin Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.252/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, Art. III.

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.157/2000 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din Ordonanţa de
urgenţă nr.134/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor. PL526/2000

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport în forma prezentată.

In partea a doua a lucrărilor, s-a trecut la examinarea primului punct
înscris la capitolul Avize de pe ordinea de zi,  Proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.149/2001 privind instituirea Tarifului intern
de călători în transportul feroviar. PL656/2001, la a cărui dezbatere, ca invitaţi din
partea iniţiatorului, au fost prezenţi domnul Onoiu Constantin şi doamna Popescu
Eugenia  - directori în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transportului şi
Locuinţei.

Domnul Onoiu Constantin, în deschiderea dezbaterilor, a subliniat că
promovarea acestui proiect de lege de către Guvern, a avut în vedere instituirea
tarifului intern de călători, care cuprinde tarifele maximale ce pot fi percepute de
operatorii de transport feroviar public de călători pentru deservire generală în
transportul feroviar de călători. Domnia sa a precizat că în Strategia de dezvoltare a
sistemului feroviar din România, în perioada 2001-2010, aprobată de Guvernul
României, se prevede că nivelul transferurilor bugetare va scădea de la nivelul de
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59,2% în anul 2000, la un nivel de 30% în anul 2010. Pentru realizarea acestui
obiectiv este necesar ca sursele de finanţare provenite din veniturile proprii ale
operatorilor de transport feroviar să fie considerabil mai mari, ceea ce presupune ca
nivelul actual al tarifelor percepute să crească într-un ritm accelerat. In plus,  Domnia
sa, mai face precizarea că în perioada1989-2001 tarifele percepute pentru transportul
călătorilor pe calea ferată nu au cunoscut creşteri majore, ci doar ajustări datorate
inflaţiei.

Domnul deputat Baban Ştefan, Grup Parlamentar PRM, în cadrul
intervenţiilor reclama calitatea serviciilor oferite raportate la nivelul tarifelor.

Domnul Onoiu Constantin motivează că starea vagoanelor este cauzată de
vechimea parcurilor, şi informează membrii comisiei că deja s-a început o înlocuire a
vagoanelor vechi, cu unele achiziţionate, la mana a doua, din Germania.

Domnul deputat Florin Georgescu doreşte să cunoască de ce vagoanele au
fost achiziţionate din Germania şi nu s-au fabricat la fabrica �ASTRA� din Arad .
Domnul Onoiu informează că vagoanele nu au fost comandate la ASTRA, întrucât
costul lor ar fi fost cu mult mai mare, si de aceea s-a ales această variantă.

In urma dezbaterilor, cu un vot împotriva dat de domnul deputat Ionescu
Daniel - Grup Parlamentar PRM, comisia a hotărât elaborarea unui aviz în forma
prezentată.

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.88/2001
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru
situaţii de urgenţă. PL634/2001

La dezbaterea acestui act normativ au participat, din partea iniţiatorului,
domnii col. Nemeş Liviu Viorel, col. Geanta Ştefan şi col. Scurtu Axente care
precizează membrilor comisiei că acest act normativ reglementează organizarea
serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă în subordinea consiliilor
judeţene, Consiliului General al municipiului Bucureşti, consiliilor locale ale
sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale.

Comisia, cu unanimitate de voturi, a decis elaborarea unui aviz în forma
adoptată de Senat.

3. Proiectul Legii viei şi vinului, în sistemul organizării comune a pieţei
vitivinicole. PL631/2001

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui aviz în forma adoptată de Senat.

PREŞEDINTE,

Prof. dr. Florin Georgescu
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       Întocmit,
       Măţan Ofelia
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