
Parlamentul  României

PROCES � VERBAL

al  şedinţei comisiei din zilele de 11, 13 şi 14 decembrie 2001

La lucrările comisiei din zilele de 11, 13 şi 14 decembrie 2001 sunt
prezenţi 22 deputaţi, fiind absenţi motivat 3, iar nemotivat 0.

La lucrările comisiei au participat următori invitaţi:

- doamna Carmen Bârsan - Ministerul Justiţiei;
- doamna Violeta Belegante - Ministerul Justiţiei;
- doamna Lucia Suhanek - Ministerul Finanţelor Publice;
- doamna Niţu Cătălina - Ministerul Finanţelor Publice;
- domnul Cristian Roşca - Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale;
- doamna Ion Adriana - Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale;
- domnul Sevan Teofil - Termoelectrica;
- domnul Mironovici Radu - Ministerul Industriei şi Resurselor.

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Florin Georgescu, 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. 152/2001 privind unele măsuri pentru redresarea
economico - financiară a Societăţii Comerciale de Producere a
Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" S.A.PL667/2001
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2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.147/2001 pentru ratificarea Aranjamentului stand-
by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional şi a
Memorandumului cu privire la politicile economice şi financiare
ale Guvernului României în perioada 2001-2002, convenite prin
schimb de scrisori între Bucureşti şi Washington, prin scrisoarea
din 17 octombrie 2001 a Ministerului Finanţelor Publice şi
Băncii Naţionale a României şi răspunsul din 31 octombrie 2001
al Fondului Monetar Internaţional.PL654/2001
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de
asigurare a fondurilor necesare furnizării energiei termice şi a
gazelor naturale pentru populaţie.PL630/2001 - reexaminare
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea amendamentelor convenite
prin schimbul de scrisori din 20 aprilie 2001 şi 10 iulie 2001 între
Ministerul Finanţelor Publice din România şi Ministerul
Finanţelor din Federaţia Rusă, la Acordul dintre Guvernul
României  şi Guvernul Federaţiei Ruse privind reglementarea
reciprocă a creanţelor financiare în ruble transferabile, rezultate
din Acordul şi Protocolul dintre Guvernul Republicii Socialiste
România şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste
de colaborare la constituirea de obiective în industria gazelor
U.R.S.S. în anii 1984-1988, din 19 iulie 1984, şi din contul de
lichidare nr. 2 în ruble transferabile, semnat la Moscova la 18
august 1999, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr.
6/2000.PL665/2001
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
67/1999 privind destinaţia sumelor încasate din amenzile cu
caracter administrativ aplicate de procurori.PL294/1999
6. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 4 din Legea nr.
32/2000 privind societăţile de asigurare şi supraveghere a
asigurărilor.PL295/2001
7. Propunerea legislativă pentru completarea art. 5 alin. 1 lit. (a)
din Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de
timbru.PL279/2001
8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.
43/1999 privind autorizarea Fondului Proprietăţii de Stat de a
contra-garanta o scrisoare de garanţie ce se va elibera de Banca
Agricolă S.A. pentru garantarea împrumutului de 100 mii tone
cereale acordat Societăţii Comerciale CONTIM S.A. Timişoara
de către Administraţia Naţională a Rezervelor de
Stat.PL118/1999
9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
73/1999 privind impozitul pe venit.PL301/1999
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10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 87/2000 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe
venit.PL334/2000
11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 235/2000 pentru completarea art. 32 din
Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe
venit.PL654/2001
12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 77/2001 pentru modificarea art. 59 din Ordonanţa
Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit.PL326/2001
13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 94/2001 pentru completarea articolului 6 din
Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe
venit.PL384/2001
14. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei
Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit.PL326/2000

II. AVIZE

15. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru creşterea
atractivităţii la privatizare a societăţilor comerciale cu capital
integral sau parţial de stat ce deţin în administrare terenuri
agricole proprietate publică sau privată a statului.PL669/2001
16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 156/2001 pentru scutirea de la plata obligaţiilor
bugetare aferente minelor şi carierelor închise.PL668/2001
17. Proiectul de Lege privind acordarea asistenţei medicale în
România cetăţenilor străini în baza acordurilor, înţelegerilor,
convenţiilor sau protocoalelor internaţionale în domeniul
sănătăţii, la care România este parte.PL664/2001
18. Proiectul de Lege privind sistemul asigurărilor pentru şomaj
şi stimularea ocupării forţei de muncă.PL350/2001

Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu:

I. FOND

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului
nr. 152/2001 privind unele măsuri pentru redresarea economico - financiară a
Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica"
S.A.PL667/2001

La acest punct de pe ordinea de zi, dezbaterile au loc  în prezenţa domnului
Sevan Teofil - şef serviciu la S.C. Termoelectrica, care precizează membrilor
comisiei, că pentru  eliminarea blocajului financiar generat de lipsa resurselor
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financiare ale Societăţii Comerciale �Termoelectrica� S.A., pentru activitatea proprie
şi a sucursalelor acesteia, se aprobă stingerea prin anulare, a obligaţiilor bugetare ale
societăţii reprezentând impozite, taxe, contribuţii precum şi sume plătite de
Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de împrumutat şi /sau garant, băncilor
împrumutătoare, în contul împrumuturilor contractate şi garantate de stat,
reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane calculate la data de 30 septembrie
2001. Pentru informare, Domnia sa, menţionează că la data de 30 septembrie 2001,
Societatea Comercială �Termoelectrica� S.A. prezenta un nivel al plăţilor restante de
21.445 mld.lei către bugetul consolidat al statului, un nivel al pierderii de 8.956
mld.lei, iar ca urmare a neîncasării creanţelor restante de la proprii clienţi, prezenta
un nivel al acestora de 11.030 mld.lei.

Faţă de cele prezentate, a fost întocmit acest proiect de lege, care prin
facilităţile fiscale prevăzute a fi acordate, va conduce atât la deblocarea financiară
Societăţii Comerciale �Termoelectrica� şi a furnizorilor acesteia, cât şi la diminuarea
nivelului arieratelor către bugetul de stat şi la îmbunătăţirea fluxurilor financiare în
întreaga economie.

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

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.147/2001 pentru ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul
Monetar Internaţional şi a Memorandumului cu privire la politicile economice şi
financiare ale Guvernului României în perioada 2001-2002, convenite prin schimb de
scrisori între Bucureşti şi Washington, prin scrisoarea din 17 octombrie 2001 a
Ministerului Finanţelor Publice şi Băncii Naţionale a României şi răspunsul din 31
octombrie 2001 al Fondului Monetar Internaţional.PL654/2001

Punctul 2 de pe ordinea de zi este dezbătut în prezenţa doamnei Nitu
Catalina � Ministerul Finanţelor Publice, care participă în calitate de reprezentant al
iniţiatorului.

Domnul deputat Florin Georgescu apreciază că Aranjamentul stand-by
dintre România şi Fondul Monetar Internaţional convenit prin schimb de scrisori în
octombrie 2001, constituie un progres faţă de celelalte acorduri semnate până acum,
întrucât reforma economica va avea loc pe fondul unei creşteri economice de 5% şi
nu pe declin economic cum era în anii trecuţi.

Supus la vot, comisia , cu unanimitate de voturi, a hotărât elaborarea unui
raport în forma prezentată de Guvern.

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare
furnizării energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie.PL630/2001 -
reexaminare

Cu acest proiect înscris la punctul 3 de pe ordinea de zi, Comisia pentru
buget, finanţe şi bănci a fost sesizată în fond în data  de 12 noiembrie 2001. Comisia
a examinat acest act normativ şi a înaintat Plenului un raport  în data de
21.XI.2001.În data de 4 decembrie 2001, Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât ca
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acest proiect să fie retrimis la comisie, pentru a fi întocmit un raport suplimentar, care
să cuprindă şi amendamentele formulate de către Comisia pentru muncă şi protecţie
socială, amendamente înaintate comisiei sesizate în fond după depunerea raportului
iniţial.

Faţă de cele prezentate, comisa a examinat, în prezenţa domnului Cristian
Roşca şi a doamnei Ion Adriana, din cadrul Ministerului Muncii, amendamentele
formulate de către Comisia pentru muncă si protecţie socială şi, cu o abţinere
(domnul deputat Birtalan Akos - Grup Parlamentar al UDMR), a hotărât că acestea
nu pot fi acceptate, şi ca urmare, va fi  întocmit un raport suplimentar ce va cuprinde
aceste amendamente respinse.

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea amendamentelor convenite prin
schimbul de scrisori din 20 aprilie 2001 şi 10 iulie 2001 între Ministerul Finanţelor
Publice din România şi Ministerul Finanţelor din Federaţia Rusă, la Acordul dintre
Guvernul României  şi Guvernul Federaţiei Ruse privind reglementarea reciprocă a
creanţelor financiare în ruble transferabile, rezultate din Acordul şi Protocolul dintre
Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice
Socialiste de colaborare la constituirea de obiective în industria gazelor U.R.S.S. în
anii 1984-1988, din 19 iulie 1984, şi din contul de lichidare nr. 2 în ruble
transferabile, semnat la Moscova la 18 august 1999, ratificat prin Ordonanţa
Guvernului nr.  6/2000.PL665/2001

Punctul 4 înscris pe ordinea de zi, este dezbătut în prezenţa doamnei Lucia
Suhanek   din cadrul Ministerului Finanţelor Publice � Serviciul creanţe externe, care
informează membrii comisiei că potrivit Acordului privind reglementarea reciprocă a
creanţelor financiare între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse, datoria
Federaţiei Ruse către România, în sumă de 21.708.166,28 RBT, va fi achitată prin
livrări de mărfuri industriale de origine rusă. La art. 3 alin 4 din Acord, se menţiona,
că mărfurile livrate în contul achitării creanţelor financiare convenite vor fi expediate
până cel târziu la 1 ianuarie 2001, dar la art.4  se preciza că în cazul imposibilităţii
finalizării livrărilor de mărfuri la termenul prevăzut, părţile vor conveni noi termene
pentru finalizarea acestor livrări, dar care nu trebuie să depăşească 3 luni faţă de
termenul iniţial.  Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/2000 se prevede că
datoria Federaţiei Ruse către România va fi stinsă prin livrări de echipamente
energetice din Federaţia Rusă pentru Societatea Comercială Termoelectrica, Centrala
Mintia-Deva, iar în contractul încheiat între Termoelectrica şi ZIOMAR Engineering
Company se prevede ca termen final de livrare a echipamentelor 18 luni de la data
ultimei notificări între părţi. Faţă de cele prezentate, s-a întocmit acest proiect, prin
care se prelungeşte termenul de livrare până la 31.12.2002, completează Domnia sa.

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

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 67/1999
privind destinaţia sumelor încasate din amenzile cu caracter administrativ aplicate de
procurori.PL294/1999
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La punctul 5 înscris pe ordinea de zi, a participat, în calitate de invitat
doamna Carmen Bârsan din partea Ministerului de Justiţie.

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

În continuare, membrii Comisiei de buget finanţe şi bănci au propus
respingerea  proiectelor înscrise  la punctele  6, 8, 9, 10,11, 12, 13 şi 14 pe ordinea de
zi.

6. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 32/2000
privind societăţile de asigurare şi supraveghere a asigurărilor.PL295/2001

În urma dezbaterilor, comisia, cu 1 vot pentru, o abţinere şi 22 împotrivă, a
hotărât elaborarea unui raport de respingere deoarece oportunitatea ei se justifica
înaintea elaborării legii pe care doreşte să o modifice în prezent; actualul Consiliu al
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor funcţionează în prezent conform atribuţiilor
pe care le are, iar suplimentarea propusă în sensul sporirii numărului de membri şi a
duratei mandatului acestora nu se justifică în prezent.

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 43/1999
privind autorizarea Fondului Proprietăţii de Stat de a contra-garanta o scrisoare de
garanţie ce se va elibera de Banca Agricolă S.A. pentru garantarea împrumutului de
100 mii tone cereale acordat Societăţii Comerciale CONTIM S.A. Timişoara de către
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat.PL118/1999

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport de respingere, întrucât Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/1999 a
fost abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.66/1999 privind autorizarea
Fondului Proprietăţii de Stat de a acorda un sprijin financiar nerambursabil în valoare
de 50 miliarde lei Societăţii Comerciale �Comtim� - S.A. Timişoara.

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999
privind impozitul pe venit.PL301/1999

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport de respingere, întrucât Ordonanţa Guvernului nr.73/1999 a fost abrogată
prin art.85 din Ordonanţa Guvernului nr.7/2001.

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 87/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999
privind impozitul pe venit.PL334/2000

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport de respingere, întrucât Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.87/2001 a
fost abrogată prin art.85 din Ordonanţa Guvernului nr.7/2001.

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 235/2000 pentru completarea art. 32 din Ordonanţa Guvernului nr.
73/1999 privind impozitul pe venit.PL654/2001
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În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport de respingere, întrucât Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.235/2000 a
fost abrogată prin art.85 din Ordonanţa Guvernului nr.7/2001.

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 77/2001 pentru modificarea art. 59 din Ordonanţa Guvernului nr.
73/1999 privind impozitul pe venit.PL326/2001

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport de respingere, întrucât Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2001 a
fost abrogată prin art.85 din Ordonanţa Guvernului nr.7/2001.

13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 94/2001 pentru completarea articolului 6 din Ordonanţa Guvernului
nr. 73/1999 privind impozitul pe venit.PL384/2001

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport de respingere, întrucât Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.94/2001 a
fost abrogată prin art.85 din Ordonanţa Guvernului nr.7/2001.

14. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.
73/1999 privind impozitul pe venit.PL326/2000

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport de respingere, întrucât Ordonanţa Guvernului nr.73/1999 a fost abrogată
prin art.85 din Ordonanţa Guvernului nr.7/2001.

7. Propunerea legislativă pentru completarea art. 5 alin. 1 lit. (a) din Legea
nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru.PL279/2001

Punctul 7 de pe ordinea de zi a fost susţinut de domnul deputat Birtalan
Akos, Grup Parlamentar UDMR, care precizează că această iniţiativă legislativă
urmăreşte o reglementare unitară în ceea ce priveşte scutirea de taxe extrajudiciare de
timbru, în sensul de  a fi scutite de taxa extrajudiciară de timbru eliberarea tuturor
certificatelor destinate obţinerii unor drepturi prevăzute prin legi cu caracter
reparatoriu, si nu numai a celor prevăzute de Legea nr. 112/1995, desfiinţând  astfel
orice inechitate creata. Doamna Violeta Belegante, invitat din partea Ministerului de
Justiţie, apreciază că această iniţiativă legislativă este oportună, dar că este foarte vag
formulată. Întrucât prevederea nu face referire exacta la legile cu caracter reparatoriu
avute in vedere, comisia a decis continuarea dezbaterilor în următoarea şedinţă,
când iniţiatorul va prezenta un amendament în acest sens.

II. AVIZE

15. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru creşterea atractivităţii la
privatizare a societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat ce deţin în
administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului.PL669/2001

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui aviz în forma prezentată.
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16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 156/2001 pentru scutirea de la plata obligaţiilor bugetare aferente
minelor şi carierelor închise.PL668/2001

La acest punct de pe ordinea de zi, participă în calitate de invitat domnul
Radu Mironovici � Ministerul Industriilor, care precizează că în vederea eficientizării
fluxurilor de producţie, este necesară, pentru agenţii economici care au realizat
închideri de mine, degrevarea de datoriile istorice (aferente minelor închise sau
trecute în conservare), fapt pentru care se impune ca măsură activă, scutirea de la
plata debitelor, majorărilor sau penalităţilor aferente minelor şi carierelor închise sau
aflate în conservare.

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

17. Proiectul de Lege privind acordarea asistenţei medicale în România
cetăţenilor străini în baza acordurilor, înţelegerilor, convenţiilor sau protocoalelor
internaţionale în domeniul sănătăţii, la care România este parte.PL664/2001

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

18. Proiectul de Lege privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
stimularea ocupării forţei de muncă.PL350/2001

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

PREŞEDINTE,

Prof. dr. Florin Georgescu
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