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PROCES – VERBAL

al  şedinţei comisiei din zilele de 15, 16 şi 17 octombrie 2002

La lucrările comisiei din zilele de 15, 16 şi 17 octombrie 2002 sunt prezenţi
23 deputaţi, fiind absenţi motivat 2, iar nemotivat 0.

La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi:
- doamna Sereny Aurica - Ministerul Industriei şi Resurselor;
- doamna Bărle Marcela - Ministerul Industriei şi Resurselor;
- doamna Vlad Alina - Ministerul Industriei şi Resurselor;
- domnul Păunică Mihai - Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
- domnul Constantin Corega - Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
- doamna Carmen Dumitriu - deputat PSD;
- doamna Vasilescu Dana - Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi

Pădurilor;
- domnul Tănăsescu Andrei - Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi

Mijlocii şi Cooperaţie;
- doamna Sandu Mihaela - Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi

Mijlocii şi Cooperaţie;
- domnul Mihai Tănăsescu - Ministerul Finanţelor Publice;
- doamna Maria Buzdugan - Ministerul Finanţelor Publice;
- doamna Petreanu Cornelia - Ministerul Finanţelor Publice;
- domnul Alexandru Laurenţiu - Ministerul Finanţelor Publice;
- domnul Gheorghe Oană - Ministerul Finanţelor Publice;
- domnul Sprânceană Mihai - Ministerul Finanţelor Publice;
- doamna Manolescu Maria - Ministerul Finanţelor Publice;
- domnul Călinoiu Dumitru - Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale;
- doamna Dinu Rodica - Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale;
- doamna Cristina Stroe - Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

Bucureşti,        25.10.2002 
Nr. 22/524
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Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Florin Georgescu, preşedintele
comisiei.

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarele ordine de zi:

I. FOND

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 115/2002 pentru ratificarea amendamentelor
aduse la Aranjamentul stand-by dintre România şi Fondul
Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea Părţii române din
17 octombrie 2001 şi Decizia Consiliului Directorilor Executivi
al Fondului Internaţional Monetar din 31 octombrie 2001,
precum şi pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de
politici economice şi financiare şi a Memorandumului tehnic de
înţelegere, convenite prin Scrisoarea Părţii române din 12 august
2002 şi Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului
Internaţional Monetar din 28 august 2002.PL472/2002
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 105/2002 privind ratificarea Acordului de
asistenţă financiară nerambursabilă dintre România, reprezentată
de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnată la
Washington D.C. la 8 mai 2002 şi la Bucureşti la 27 mai 2002
pentru Proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat şi
public.PL492/2002
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 114/2002 pentru ratificarea Acordului de
împrumut (Al doilea împrumut de ajustare structurală a
sectorului privat) între România şi Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 13 septembrie
2002.PL471/2002
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de
susţinere şi promovarea exportului cu finanţare de la bugetul de
stat.PL493/2002
5. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe
venit.PL199/2002
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
67/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit
financiar.PL409/2002
7. Proiectul de Lege privind auditul public intern.PL391/2002
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II AVIZE

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 121/2002 pentru modificarea Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat.PL494/2002
9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de
panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de
stat.PL477/2002
10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea
cererii de atribuire a folosinţei gratuite şi a investiţiilor în imobile
ce fac obiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 168/2001
privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice
dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării
animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate
dezafectate.PL479/2002
11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 101/2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr.
268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în
administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor
Statului.PL478/2002
12. Proiectul de Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 6 din
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul
zonelor defavorizate.PL482/2002
13. Propunerea legislativă privind regimul juridic al
aşezămintelor private de tip familial pentru copii aflaţi în
dificultate.PL294/2002
14. Propunerea legislativă privind administrarea şi exploatarea
căilor ferate române.PL302/2002
15. Propunerea legislativă privind vânzarea spaţiilor aflate în
proprietatea privată a statului, destinate sediilor şi desfăşurării
activităţii asociaţiilor şi fundaţiilor.PL306/2002
16. Propunerea legislativă privind înfiinţarea comunei Baraganu,
judeţul Constanţa.PL359/2002
17. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 124/2002 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
stimularea ocupării forţei de muncă.PL510/2002
18. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei
Naţionale "Apele Române".PL512/2002
19. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990
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privind registrul comerţului şi a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor facilităţi
administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării
comercianţilor.PL526/2002

Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu:

I. FOND

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 115/2002 pentru ratificarea amendamentelor aduse la Aranjamentul stand-by
dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea Părţii
române din 17 octombrie 2001 şi Decizia Consiliului Directorilor Executivi al
Fondului Internaţional Monetar din 31 octombrie 2001, precum şi pentru ratificarea
Memorandumului suplimentar de politici economice şi financiare şi a
Memorandumului tehnic de înţelegere, convenite prin Scrisoarea Părţii române din 12
august 2002 şi Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Internaţional
Monetar din 28 august 2002.PL472/2002

La dezbaterea acestui act normativ a participat ca invitat domnul Mihai
Tănăsescu – Ministrul Finanţelor Publice, care informează membrii comisiei că, în
data de 31 octombrie 2001, Consiliul Directorilor Executivi al Fondului Monetar
Internaţional a aprobat acordarea unui credit stand-by pentru România în sumă de
300 milioane DST (aproximativ 383 milioane USD), pe o perioadă de 18 luni. Prima
tranşă în sumă de 52 milioane DST a fost eliberată imediat după luarea deciziei,
următoarele fiind condiţionate de încheierea favorabilă a analizelor periodice
convenite în cadrul aranjamentului, cu privire la realizarea criteriilor de performanţă.

În perioada martie – iulie 2002, reprezentanţii Guvernului şi ai Băncii
Naţionale a României au purtat discuţii cu misiunea Fondului Monetar Internaţional,
în contextul primei şi celei de a doua analize a Aranjamentului Stand-by.

Astfel, principalele obiective macroeconomice ale programului
suplimentar sunt reducerea în continuare a inflaţiei (la 22 procente în 2002 şi la 15
procente în 2003), consolidând în acelaşi timp creşterea economică (la 5 procente în
2003 faţă de aproximativ 4-4½ procente în 2002);limitarea deficitului contului curent
(la aproximativ 5 procente din PIB în 2002 şi reducerea sa în continuare în 2003);
creşterea rezervelor oficiale (la 4 luni de importuri în 2003).

Politica fiscal – bugetară are, în continuare, ca obiectiv sprijinirea
procesului de dezinflaţie şi limitarea deficitului contului curent, prin consolidarea
poziţiei fiscale la 2,9% din PIB în 2002, urmând ca în 2003, deficitul bugetului
general consolidat să se situeze la 2,65% din PIB.

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

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 105/2002 privind ratificarea Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă
dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnată la
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Washington D.C. la 8 mai 2002 şi la Bucureşti la 27 mai 2002 pentru Proiectul de
dezvoltare instituţională a sectorului privat şi public.PL492/2002

La dezbaterea acestui act normativ a participat ca invitat domnul Mihai
Tănăsescu – Ministrul Finanţelor Publice, care informează membrii comisiei că, în
luna decembrie 2001 s-au desfăşurat negocierile între Guvernul României şi Banca
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (B.I.R.D.) privind acordarea unui
împrumut în valoare de 300 milioane USD, aferent celui de-al doilea Program privind
ajustarea structurală a sectorului privat (PSAL II) destinat susţinerii balanţei de plăţi
externe, precum şi a împrumutului complementar de asistenţă tehnică privind
dezvoltarea sectorului public şi privat (PPIBL), în valoare de 18,6 milioane USD,
care sunt prevăzute a fi prezentate în Consiliul Directorilor Executivi ai B.I.R.D. în
luna septembrie 2002.

Obiectivele acestor două împrumuturi se referă la implementarea măsurilor
de politică de reformă structurală convenite între Guvernul României cu B.I.R.D. în
cadrul Programului PSAL II, şi anume: crearea unui sector financiar competitiv
urmare restructurării şi privatizării băncilor de stat,  dezvoltarea pieţei de capital,
întărirea rolului sectorului privat în economice prin privatizarea activelor de stat şi
crearea unui mediu concurenţial, restructurarea sectorului energetic şi introducerea
unui cadrul de reglementare solid, reducerea arieratelor, dezvoltarea instituţională şi
crearea unui sector public mai transparent şi responsabil şi adoptarea măsurilor critice
care să ofere protecţia socială în timpul realizării reformelor structurale şi stabilirea
unor mecanisme de reducere a sărăciei.

Caracterul de urgenţă al reglementării constă în faptul că Banca
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a comunicat oficial că,  începând cu
data de 31 iulie 2002, asistenţa financiară nerambursabilă este disponibilă şi
fondurilor pot fi accesate, în condiţiile în care există deja solicitări de fonduri din
grant pentru finanţarea unor teme complementare celor incluse în PSAL. Este de
menţionat faptul că, bugetul de stat pe anul 2003 este în curs de finalizare şi
instituţiile bugetare au nevoie de un cadru legislativ pentru a prevedea în bugetele
proprii pe anul 2003 sumele necesare acoperirii contribuţiei lor la acest proiect.

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

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 114/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Al doilea împrumut de
ajustare structurală a sectorului privat) între România şi Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2002.PL471/2002

La dezbaterea acestui act normativ a participat ca invitat domnul Mihai
Tănăsescu – Ministrul Finanţelor Publice, care informează membrii comisiei că, prin
ordonanţa de urgenţă alăturată s-a ratificat Acordul de împrumut dintre România şi
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (B.I.R.D.) pentru al doilea
împrumut de ajustare structurală a sectorului privat (PSAL II), în sumă de 339,8
milioane euro, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2002.

Împrumutul PSAL II are o durată de 17 ani, din care 5 ani perioadă de
graţie şi o dobândă LIBOR pentru depozitele în euro la şase luni plus o marjă de
maximum 0,75% recalculată periodic de B.I.R.D.
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Împrumutul PSAL II este destinat sprijiniri implementării programului de
reforme economice structurale convenite cu B.I.R.D. care vizează următoarele
domenii: restructurarea şi privatizarea băncilor de stat; finalizarea proceselor de
privatizare; lichidare a întreprinderilor de stat începute în cadrul programului PSAL II
şi începerea procesului de restructurare şi privatizare a altor întreprinderi de stat din
portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiunilor Statului,
restructurarea şi începerea privatizării în domeniul utilităţilor, îmbunătăţirea mediului
de afaceri şi măsuri pentru atenuarea impactului social în urma realizării reformelor.

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

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovarea exportului cu
finanţare de la bugetul de stat.PL493/2002

La dezbaterea acestui act normativ au participat ca invitaţi doamnele
Sereny Aurica, Bărle Marcela şi Vlad Alina din partea Ministerului Industriei şi
Resurselor, doamna Vasilescu Dana din partea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei
şi Pădurilor, domnul Tănăsescu Andrei şi doamna Sandu Mihaela din partea
Ministerului pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie şi doamna Maria
Buzdugan din partea Ministerului Finanţelor Publice care informează membrii
comisiei că, potrivit Programului de Guvernare pe perioada 2001 – 2004, exporturile
constituie unul dintre cei mai importanţi factori de creştere economică şi de
menţinere a echilibrului extern.

În raport cu cele menţionate, a fost adoptată această ordonanţă de urgenţă
prin care se propune un sistem de susţinere şi promovare a exportului, care se bazează
pe creşterea fondurilor provenită în exclusivitate din încasările suplimentare rezultate
din majorarea cotei de impozit pe profitul din export.

Sistemul cuprinde instrumente de susţinere a exportului aliniate la regulile
internaţionale în domeniu şi la practica altor ţări.

De asemenea, ordonanţa de urgenţă prevede că fondurile de la bugetul de
stat pentru susţinerea şi promovarea exportului se vor aproba distinct în bugetele
anuale ale Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul de Comerţ
Exterior, Ministerului Industriei şi Resurselor, Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei
şi Pădurilor, Ministerului pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie şi
Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale.

Totodată, se prevede ca monitorizarea Sistemului de susţinere şi promovare
a exportului să se realizeze de către un Comitet interministerial, care se va înfiinţa
prin Hotărâre a Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului –
Departamentul de Comerţ Exterior.

În urma dezbaterilor, comisia, cu 22 de voturi şi o abţinere a domnului
deputat Selagea Constantin, Grupul Parlamentar PSD, a hotărât elaborarea unui
raport în forma prezentată.

5. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit.PL199/2002

La dezbaterea acestui act normativ a participat ca invitat iniţiatorul, şi
anume, doamna deputat Caremen Dumitriu, Grupul Parlamentar PSD, care a
prezentat, membrilor comisiei, situaţia notarilor publici ca fiind singura categorie de
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liber profesionişti care pe lângă activitatea proprie realizează şi un serviciu statului, în
sensul că stabilesc, încasează şi depun la Trezorerie taxele de timbru cuvenite
bugetului de stat, scutind în acest mod aparatul fiscal de această sarcină.

Această deducere a fost prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 44/1995
prin îmbunătăţirea impunerii activităţilor producătoare de venit din exercitarea unei
profesii libere şi din lucrări literare, de artă  şi ştiinţifice şi de Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice,
ea fiind abrogată ulterior, deşi categoria de taxe colectate de notarii publici este foarte
mare, aceştia neîncasând nici un fel de onorariu la întocmirea unor acte precum:
declaraţii privind ajutorul de şomaj, declaraţii privind ajutorul social, declaraţii
privind obţinerea alocaţiei de stat pentru copii, declaraţii privind stabilirea sau
valorificarea drepturilor foştilor deţinuţi politici, veteranilor de război şi a văduvelor
de război etc.

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui raport cu amendamente.

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 67/2002
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999
privind activitatea de audit financiar.PL409/2002

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui raport cu amendamente.

7. Proiectul de Lege privind auditul public intern.PL391/2002
Amânat.

II AVIZE

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 121/2002 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat.PL494/2002

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

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din
clasele I-IV din învăţământul de stat.PL477/2002

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

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinţei
gratuite şi a investiţiilor în imobile ce fac obiectul Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice
dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a
fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate.PL479/2002

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

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 101/2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind
privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate
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publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor
Statului.PL478/2002

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

12. Proiectul de Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 6 din Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor
defavorizate.PL482/2002

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

13. Propunerea legislativă privind regimul juridic al aşezămintelor private
de tip familial pentru copii aflaţi în dificultate.PL294/2002

Amânat.
14. Propunerea legislativă privind administrarea şi exploatarea căilor ferate

române.PL302/2002
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât

elaborarea unui aviz de respingere din următoarele considerente:
Revenirea la vechea structură a căilor ferate române ar contraveni

principiilor economiei de piaţă şi  Directivelor Comunităţii Europene, potrivit cărora
gestionarul infrastructurii feroviare trebuie să fie separat structural de
operatorii de transport feroviar de marfă şi călători.

Propunerea încalcă atât obiectivele structurale stabilite în cadrul
Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, aprobat
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2001, cât şi de HG nr. 455/2001
privind aprobarea Planului de acţiune al Programului de guvernare pe perioada 2001
– 2004, conform căreia în perioada 2001 – 2004 trebuie susţinută concurenţa prin
dezvoltarea pieţei transportului feroviar, în vederea creşterii eficienţei şi calităţii
serviciilor.

Referitor la Normele privind repartizarea capacităţilor de
infrastructură feroviare, prevăzute în anexa la propunerea legislativă, precizăm că,
aşa cum rezultă şi din titlu, aceste au un obiect de reglementare distinct de propunerea
respectivă şi nu este clar în ce scop au fost preluate, incomplet, din Ordonanţa
Guvernului nr. 133/2000 privind repartizarea capacităţilor de infrastructură feroviară,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 127/2002, ordonanţă care se propune spre
abrogare prin aceeaşi propunere legislativă.

Având în vedere obiectul distinct de reglementare, referitor la repartizarea
capacităţilor de infrastructură feroviară, aceste dispoziţii trebuie să rămână, în
continuare, reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 133/2000.

15. Propunerea legislativă privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea
privată a statului, destinate sediilor şi desfăşurării activităţii asociaţiilor şi
fundaţiilor.PL306/2002

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui aviz de respingere din următoarele considerente:

Conform art. 5 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică
şi regimul juridic al acesteia “dreptul de proprietate privată al statului sau al
unităţilor administrativ – teritoriale asupra bunurilor din domeniul privat este supus
regimului juridic de drept comun, dacă legea nu dispune altfel”, aceeaşi prevedere
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regăsindu-se şi în art. 123 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001. Bunurile din domeniul privat al statului sunt supuse dispoziţiilor de drept
comun, fiind în circuitul civil. Aşa fiind, nu mai este necesară reglementarea, prin act
normativ special, a înstrăinării clădirilor sau terenurilor necesare desfăşurării
activităţii asociaţiilor şi fundaţiilor.

Potrivit art. 126 din Legea nr. 215/2001, consiliile locale şi judeţene, pot da
în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile, proprietate publică
sau privată locală ori judeţeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care
desfăşoară activităţi de binefacere sau de utilitate publică, precum şi serviciilor
publice.

Propunerea legislativă conţine o neconcordanţa, între titlu – care se referă
numai la vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului  şi conţinut – care
are în vedere şi posibilitatea închirierii sau a concesionării unor astfel de imobile.

În plus, la concesionarea spaţiilor, preconizată la art. 5 din iniţiativă, nu se
ţine seama de procedura instituită prin Legea nr. 219/1998 privind regimul
concesiunilor.

16. Propunerea legislativă privind înfiinţarea comunei Baraganu, judeţul
Constanţa.PL359/2002

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

17. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 124/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.PL510/2002

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

18. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele
Române".PL512/2002

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

19. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul
comerţului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea
unor facilităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării
comercianţilor.PL526/2002

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

PREŞEDINTE,

Prof. dr. Florin Georgescu

Întocmit,
Popescu Luminiţa
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