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al  şedinţei comisiei din zilele de 06, 07 şi 08 februarie 2007 

 
 
 
La lucrările comisiei din zilele de 06, 07 şi 08 februarie 2007 sunt prezenţi 

22 deputaţi, fiind absenţi motivat 6, iar nemotivat 0. 
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: 
 
- doamna Murariu Ştefania - Ministerul Finanţelor Publice;  
- domnul Cojoc Dumitru - Ministerul Finanţelor Publice; 
- domnul Călin Oprea - Ministerul Educaţiei şi Cercetării; 
- domnul Bergheş Luigi - SNIF – SA; 
- doamna Nemeş Marinela - Comisia pentru Supravegherea Asigurărilor;
- domnul Roman Florin - Comisia pentru Supravegherea Asigurărilor;
- domnul Mihai Unghianu - Camera Deputaţilor; 
- doamna Oprea Alexandra - Camera Deputaţilor. 

 
Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Mihai Nicolae Tănăsescu, 

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

I. FOND 
 

1. PLx 973/2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 81/2006 privind scutirea de la plata 
drepturilor de import şi a altor impozite şi taxe indirecte pentru o 
autospecială de intervenţie pentru accidente colective, calamităţi 
şi operaţiuni de salvare grea 

Administrator
Original
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2. PLx 981/2006 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.75/2001 privind 
organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată 
3. PLx 988/2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.87/2006 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare şi 
supraveghere a asigurărilor 
4. PLx 962/2006 Proiect de Lege pentru modificarea art.26 
alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 
privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor 
preţioase în România 
5. PLx 960/2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.77/2006 privind suspendarea executării 
silite a creanţelor fiscale administrate de Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală faţă de Societatea Naţională Îmbunătăţiri 
Funciare -S.A. 
6. PLx 910/2006 Propunere legislativă privind acordarea de 
despăgubiri sau compensaţii financiare cetăţenilor români, 
victime ale stării de război din 1944, pentru bunurile distruse de 
către armatele străine ce au invadat Podişul Transilvaniei 
7. PLx 940/2006 Propunere legislativă privind utilizarea 
veniturilor obţinute din privatizarea Băncii Comerciale Române 
şi Casei de Economii şi Consemnaţiuni 
8. PLx 976/2006 Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal 
9. 258 B.P./2005 Contul de execuţie a Bugetului Camerei 
Deputaţilor pe anul 2004 
10. B.P.727/2006 Contul de execuţie a Bugetului Camerei 
Deputaţilor pe anul 2005 

 
II. AVIZE 

 
11. PLx 968/2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.102/2006 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei 
12. PLx 980/2006 Proiect de Lege pentru modificarea anexelor 
nr.1 şi 2 la Ordonanţa Guvernului nr.51/1994 privind drepturile 
de echipament şi materiale de resortul echipamentului, în timp de 
pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine 
publică şi siguranţă naţională 
13. PLx 986/2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.84/2006 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă 
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14. PLx 987/2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.85/2006 privind stabilirea 
modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei 
forestiere din păduri şi din afara acestora 
15. PLx 961/2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.78/2006 pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului 
de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural 
16. PLx 971/2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.79/2006 privind majorarea tarifelor în 
transportul feroviar de călători pe teritoriul României  
17. PLx 972/2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea 
producţiei de apă grea în vederea punerii în funcţiune şi pentru 
completarea necesarului tehnologic pe durata de viaţă a Unităţilor 
3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă 
18. PLx 974/2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 83/2006 pentru completarea art.10 
din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind 
evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români 
19. PLx 989/2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.92/2006 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/1998 privind 
transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii 
Naţionale a Căilor Ferate Române 
20. PLx 979/2006 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale 
„Compania naţională de transporturi aeriene române – 
TAROM”-  S.A. 
21. PLx 990/2006 Proiect de Lege privind modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea Programului 
strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la 
Aeroportul Internaţional Bucureşti – Otopeni 
22. PLx 992/2006 Proiect de Lege privind stimularea încadrării în 
muncă a elevilor şi studenţilor 
23. PLx 965/2006 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii pomiculturii nr.348/2003 
24. PLx 964/2006 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2004 privind unele 
măsuri pentru constituirea şi utilizarea eficientă a veniturilor cu 
destinaţie specială în sectorul energetic, aprobată prin Legea 
nr.529/2004 
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Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 
 

I. FOND 
 

1. PLx 973/2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 81/2006 privind scutirea de la plata drepturilor de import şi a altor 
impozite şi taxe indirecte pentru o autospecială de intervenţie pentru accidente 
colective, calamităţi şi operaţiuni de salvare grea 

Amânat 
2. PLx 981/2006 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului 
fiscal, republicată 

Amânat 
3. PLx 988/2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.87/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.32/2000 privind 
activitatea de asigurare şi supraveghere a asigurărilor 

Amânat 
4. PLx 962/2006 Proiect de Lege pentru modificarea art.26 alin.(1) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase, 
aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România 

Doamna deputat Mihaela Rusu, Grupul Parlamentar P.S.D., motivează 
proiectul de Lege prin necesitatea prelungirii termenului până la care cei îndreptăţiţi 
să se poată adresa instanţelor judecătoreşti în a cărei rază teritorială domiciliază sau 
îşi au sediul, cu încă 3 ani, respectiv, până la 31 decembrie 2009. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu, Grupul Parlamentar P.S.D., a întrebat 
dacă sunt comentarii. Se doreşte prelungirea termenului fiindcă sunt foarte multe 
petiţii. 

Domnul deputat Drăguş, Grupul Parlamentar PNL, a întrebat câţi 
beneficiari sunt la care domnul preşedinte Mihai Tănăsescu a răspuns că sunt câteva 
sute de mii. 

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

5. PLx 960/2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.77/2006 privind suspendarea executării silite a creanţelor fiscale 
administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală faţă de Societatea 
Naţională Îmbunătăţiri Funciare -S.A. 

Amânat 
6. PLx 910/2006 Propunere legislativă privind acordarea de despăgubiri sau 

compensaţii financiare cetăţenilor români, victime ale stării de război din 1944, 
pentru bunurile distruse de către armatele străine ce au invadat Podişul Transilvaniei 

Amânat 
7. PLx 940/2006 Propunere legislativă privind utilizarea veniturilor 

obţinute din privatizarea Băncii Comerciale Române şi Casei de Economii şi 
Consemnaţiuni 

Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare utilizarea  sumelor 
obţinute din privatizarea Băncii Comerciale Române S.A. şi a Casei de Economii 



 5

C.E.C. S.A., pentru finanţarea unor proiecte de interes naţional, potrivit unor legi 
speciale. 

Se doreşte o discuţie la care să participe cele patru comisii, cele 2 de buget, 
cameră-senat, precum şi cele de politică economică, precum şi participarea Domnului 
Guvernator şi a Ministrului de finanţe. 

Domnul Chestor Ignat Miron, referitor la cheltuirea a 2,9 % din PIB în luna 
decembrie, doreşte materiale din timp pentru consultare. I se vor pune la dispoziţie de 
către staff-ul tehnic, există pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice. 

Domnul deputat Alexandru Mocanu ridică problema efectuării unui 
eventual amendament de către un grup de colegi care să fie prezentat la şedinţă. 

Amânat 
8. PLx 976/2006 Propunere legislativă pentru completarea Legii 

nr.571/2003 privind Codul Fiscal 
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui raport de respingere deoarece sistemul de impozitare pe terenurile 
aflate în extravilan a fost schimbat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.21/2006 pentru modificarea  Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal. Potrivit 
acestui act normativ, cuantumul impozitului în discuţie este reglementat în funcţie de 
zonele fiscale - de la A la D, stabilite administrativ de către consiliile locale – şi  de 
categoriile de folosinţă ale terenurilor respective. 

9. 258 B.P./2005 Contul de execuţie a Bugetului Camerei Deputaţilor pe 
anul 2004 

Domnul Mihai Unghianu, secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor a 
prezentat  Contul de execuţie a Bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2004 şi Contul 
de execuţie a Bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2005. Domnia Sa a spus că au 
fost multe cheltuieli de execuţie. O altă problemă importantă – constrânşi de 
ordonanţă de urgenţă privind achiziţiile publice 60-90 zile, se realizează o aglomerare 
foarte mare in lunile noiembrie şi decembrie, la sfârşit de an.  

Nu au fost probleme în controalele efectuate. 
Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu a ridicat problema publicaţiilor, ziare 

pentru comisii. Doreşte acordarea unei atenţii mai mari acestei probleme. 
Doamna deputat Graţiela Iordache a spus despre aparatura de înregistrat. 

Doreşte un raport detailat. 
Domnul Mihai Unghianu, secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor a 

răspuns că va rezolva problema publicaţiilor şi a aparaturii de înregistrat. 
Domnul Chestor Ignat Miron , fiind în Biroul Permanent al Camerei 

Deputaţilor a spus că  Bugetul acesteia a fost analizat periodic. Senatul s-a mutat dar 
încă nu s-a definitivat care sunt spaţiile acestuia. Ne-am încadrat în cheltuieli.  

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

10. B.P.727/2006 Contul de execuţie a Bugetului Camerei Deputaţilor pe 
anul 2005 

Domnul Mihai Unghianu, secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor a 
prezentat  Contul de execuţie a Bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2004 şi Contul 
de execuţie a Bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2005. Domnia Sa a spus că au 
fost multe cheltuieli de execuţie. O altă problemă importantă – constrânşi de 
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ordonanţă de urgenţă privind achiziţiile publice 60-90 zile, se realizează o aglomerare 
foarte mare in lunile noiembrie şi decembrie, la sfârşit de an.  

Nu au fost probleme în controalele efectuate. 
 
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui raport în forma prezentată. 
 

II. AVIZE 
 
11. PLx 968/2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.102/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei 

Domnul Călin Oprea, vicepreşedintele ARACIS, Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării a prezentat caracterul de urgenţă al prezentei ordonanţe de urgenţă  ce se 
justifică prin urgenţa stabilirii unor noi termene prevăzute în alin. 2 al art.36 din OUG 
a Guvernului nr.75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr.87/2006. 

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

12. PLx 980/2006 Proiect de Lege pentru modificarea anexelor nr.1 şi 2 la 
Ordonanţa Guvernului nr.51/1994 privind drepturile de echipament şi materiale de 
resortul echipamentului, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare 
naţională, ordine publică şi siguranţă naţională 

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

13. PLx 986/2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.84/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2006 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

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

14. PLx 987/2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor 
produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora 

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

15. PLx 961/2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.78/2006 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural 

 
 
 
 
 
 
 
 



 7

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

16. PLx 971/2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.79/2006 privind majorarea tarifelor în transportul feroviar de călători 
pe teritoriul României  

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

17. PLx 972/2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea producţiei de apă grea în vederea punerii 
în funcţiune şi pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viaţă a 
Unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă 

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

18. PLx 974/2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 83/2006 pentru completarea art.10 din Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate 
ale cetăţenilor români 

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

19. PLx 989/2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.92/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii 
Naţionale a Căilor Ferate Române 

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

20. PLx 979/2006 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale „Compania 
naţională de transporturi aeriene române – TAROM”-  S.A. 

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

21. PLx 990/2006 Proiect de Lege privind modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a 
infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Bucureşti – Otopeni 

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

22. PLx 992/2006 Proiect de Lege privind stimularea încadrării în muncă a 
elevilor şi studenţilor 

Doamna deputat Mihaela Rusu  a prezentat proiectul de lege. Acesta 
doreşte stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor pe perioada vacanţei 
lor. Se prevede acordarea unui stimul financiar lunar egal cu un salariu minim brut pe 
ţară. 

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

23. PLx 965/2006 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
pomiculturii nr.348/2003 
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În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui aviz în forma adoptată de Senat. 

24. PLx 964/2006 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.89/2004 privind unele măsuri pentru constituirea şi 
utilizarea eficientă a veniturilor cu destinaţie specială în sectorul energetic, aprobată 
prin Legea nr.529/2004 

Domnul deputat Micula Cosmin a prezentat comisiei proiectul de lege. Are 
ca obiect de reglementare completarea art.2 din OG nr.89/2004 privind unele măsuri 
pentru constituirea şi utilizarea eficientă a rezervelor cu destinaţie specială în sectorul 
energetic, aprobată cu modificări prin Legea nr.529/2004. 

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

 
 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 
 

 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Popescu Luminiţa 
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