
Parlamentul  României

PROCES � VERBAL

al  şedinţei comisiei din zilele de 19 şi 20 decembrie 2001

La lucrările comisiei din zilele de 19 şi 20 decembrie 2001 sunt prezenţi 22
deputaţi, fiind absenţi motivat 3, iar nemotivat 0.

La lucrările comisiei au participat următori invitaţi:

- domnul Gurău Adrian - Administraţia Naţională a Rezervelor
de Stat;

- domnul Preda Ion - Administraţia Naţională a Rezervelor
de Stat;

- doamna Tudose Gabriela - Ministerul Finanţelor Publice;
- domnul Alexandrescu Laurenţiu - Ministerul Finanţelor Publice;
- doamna Petreanu Cornelia - Ministerul Finanţelor Publice;
- domnul Grigore Ion - Ministerul Finanţelor Publice;
- domnul Morcoaşă Marin - Ministerul Finanţelor Publice;
- domnul Alexe Ivanov - Ministerul Justiţiei;
- doamna Alina Dorobanţ - Ministerul Justiţiei;
- doamna Violeta Belegate - Ministerul Justiţiei;
- domnul Ivan Popa  Florea - Ministerul de Interne;
- domnul Moucha Romulus - Ministerul Industriei şi Resurselor;
- domnul Bulugu Dănuţ - Ministerul Apărării Naţionale;
- domnul Vasile Florin - Ministerul Apărării Naţionale;
- domnul Mocanu Gheorghe - Ministerul Apărării Naţionale.

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

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

Bucureşti,        21.12.2001
Nr. 22/867
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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.
7/2001 privind impozitul pe venit.PL414/2001
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 160/2001 pentru completarea art. 4 din Legea nr.
118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al
drumurilor publice.PL684/2001 – raport comun cu Comisia
pentru industrii şi servicii
3. Propunerea legislativă pentru completarea art. 5 alin. 1 lit. (a)
din Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de
timbru.PL279/2001
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 124/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Fondului Român pentru Eficienţa Energiei.
PL689/2001
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri
financiare. PL692/2001
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 142/2001 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 23/1998 privind finanţarea şi din alte
surse decât bugetul de stat a unor activităţi specifice de
administrare a rezervelor de stat.PL693/2001
7. Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr. 75/1999 privind constituirea şi utilizarea fondului special de
susţinere a învăţământului de stat PL302/1999

II. AVIZE

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea şi combaterea
utilizării sistemului financiar - bancar în scopul finanţării de acte
de terorism.PL683/2001
9. Propunerea legislativă privind Legea transportului în regim de
taxi.PL410/2001
10. Propunerea legislativă pentru modificarea salariilor de bază
pentru unele funcţii prevăzute în anexa nr. II la Ordonanţa
Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor
de bază pentru personalul contractual din sectorul
bugetar.PL470/2001
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11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 164/2001 pentru prorogarea termenului prevăzut
la art. 109 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman.
PL694/2001
12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 166/2001 pentru modificarea Legii nr.164/2001
privind pensiile militare de stat.PL695/2001

Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu:

I. FOND

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2001
privind impozitul pe venit.PL414/2001

Din partea Ministerului Finanţelor Publice au participat, ca invitaţi ai
comisiei la dezbaterea acestui act normativ, doamna Cornelia Petreanu, domnul
Alexandrescu Laurenţiu şi doamna Tudose Gabriela.

Doamna Cornelia Petreanu a făcut o prezentare a Ordonanţei Guvernului
nr. 7/2001 ce vizează unele probleme de fond privind impozitul pe venitul global,
care sunt:

- ţine cont de modificările legislative survenite de la apariţia Ordonanţei
Guvernului nr. 73/1999;

- se încearcă să se lărgească baza de impozitate şi să se reducă sarcina
fiscală pe contribuabil;

- majorarea plafonului lunar reprezentând venitul din pensii neimpozabil
de la 2.749.000 lei în prezent la 5.000.000 şei, respectiv o creştere de
2.251.000 lei a venitului neimpozabil din pensii la nivelul unei persoane
fizice;

- majorarea coeficientului de deduceri personale suplimentare pentru
copii şi alţi membrii de familie;

- excluderea din baza de impozitare anuală a veniturilor din salarii,
realizate din străinătate de persoanele fizice române cu domiciliul în
România, urmare activităţii desfăşurate în străinătate;

- includerea în baza de impozitare a anumitor venituri obţinute din
exploatarea bunurilor agricole în sistem intensiv, prevedere preluată din
Legea nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol;

- scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salariile obţinute de
oficialii organismelor internaţionale din activitatea desfăşurată în
România.

Domnul Preşedinte Florin Georgescu, Grupul Parlamentar PSD; a ridicat
problema normelor privind locuinţele (localitate, camere, construcţie, acte pe
materiale etc.) astfel încât impozitarea să fie mai aproape de realitate, de valoarea de
piaţă şi o reducere a fiscalităţii a celor cu venituri mici.
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Referitor la impozitarea în agricultură, domnul Florin Georgescu, a
subliniat necesitatea existenţei unor indicii de transformare între culturi intensive şi
cele cu cultură mare.

Cu unanimitate de voturi comisia a hotărât ca dezbaterile asupra acestui act
normativ  vor continua într-o şedinţă viitoare.

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului
nr. 160/2001 pentru completarea art. 4 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea şi
utilizarea Fondului special al drumurilor publice.PL684/2001 – raport comun cu
Comisia pentru industrii şi servicii

Din partea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat au participat, ca
invitaţi la dezbaterea acestui act normativ, domnii Adrian Gurău şi Preda Ion, care au
informat membrii comisiilor că stocurile de motorină şi benzină acumulate şi păstrate
pe timp îndelungat în rezervele de stat sunt stocuri strategice destinate pentru
intervenţii în situaţii excepţionale aşa cum prevede art. 1 din Legea nr. 82/1992
privind rezervele de stat, republicată.

Caracterul de urgenţă al acestui demers legislativ constă în necesitatea
degrevării bugetului de stat de sume nejustificate economic, motiv prin care această
ordonanţă prevede ca produsele petroliere constituie stocuri, rezerve de stat, pe durata
cât au acest regim, precum şi cele acordate sub formă de ajutoare umanitare, sunt
scutite de la plata cotei unice pentru constituirea Fondului special al drumurilor
publice.

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

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

Din partea Ministerului Justiţiei a participat, ca invitat la dezbaterea acestui
act normativ, domnul secretar de stat Alexe Costache Ivanov, care artă că Legea nr.
117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru prevede că sunt scutite de taxe
extrajudiciare de timbru eliberarea certificatelor destinate obţinerii unor drepturi cu
caracter social sau care atestă fapte sau situaţii decurgând din raporturi de muncă.

Este inechitabil a pretinde persoanelor fizice să achite taxe pentru obţinerea
unor documente care atestă persecuţiile suferite din partea regimului comunist, cum
sunt preluarea abuzivă a averilor, deţinerea în lagăre de internare şi în închisori,
deportări, strămutări, stabilirea domiciliului obligatoriu etc.

Această iniţiativă legislativă urmăreşte o reglementare unitară, desfiinţează
inechitatea semnalată, asigurând reparaţia materială şi morală deplină a persoanelor
în cauză.

Domnul deputat Birtalan Akos, Grupul Parlamentar UDMR, prezintă două
variante cu amendamente.

Cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât elaborarea unui raport cu
amendamente.

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului
nr. 124/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român pentru
Eficienţa Energiei. PL689/2001
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Din partea Ministerului Industriei şi Resurselor a participat, la dezbaterea
acestui act normativ, domnul secretar de stat Romulus Moucha, care a prezentat
membrilor comisiei faptul că în România se consumă de 2,5 ori mai multă energie
pentru a produse echivalentul a 1000 de dolari PIB decât în ţările Uniunii Europene.

Totodată precizează că Fondul Român de Eficienţă Energetică (FREE)  se
constituie ca un organism de interes public, cu personalitate juridică proprie şi care va
gestiona resursele financiare nerambursabile primite de la Fondul Global de Mediu şi
va pune la dispoziţie resurse pentru finanţarea proiectelor de investiţii în scopul
asigurării eficienţei energetice.

Acest act normativ a fost dezbătut mai întâi la Senat unde s-a întocmit un
raport cu amendamente.

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

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului
nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare. PL692/2001

Amânat.
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului

nr. 142/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1998
privind finanţarea şi din alte surse decât bugetul de stat a unor activităţi specifice de
administrare a rezervelor de stat.PL693/2001

Din partea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat au participat, ca
invitaţi din partea comisiei la dezbaterea acestui act normativ, domnii Adrian Gurău
şi Preda Ion, care au informat membrii comisiei că prin acest act normativ se
urmăreşte eficientizarea recuperării creanţelor.

Pentru urgentarea stingerii obligaţiilor de plată ale unor agenţi economici
faţă de Administraţia naţională a Rezervelor de Stat şi faţă de unităţile sale teritoriale
este necesar ca aceste obligaţii să fie compensate, pe lângă produsele respective şi
prin materiale, lucrări şi servicii.

La articolul 3 din acest act normativ domnul deputat Florin Georgescu,
Grupul Parlamentar PSD, propune introducerea unui amendament, care să limiteze
posibilitatea de a se face compensări nelimitate după bunul plac.

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

7. Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
75/1999 privind constituirea şi utilizarea fondului special de susţinere a
învăţământului de stat PL302/1999

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui raport de respingere întrucât această ordonanţă se abrogă, începând
cu data de 01 ianuarie 2002, prin Ordonanţa de urgenţă a  Guvernului nr. 163/2001
privind reglementarea unor măsuri prevăzute la art. I, alin. (1),  rămânând astfel fără
obiect de reglementare.

II. AVIZE
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8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului
nr. 159/2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar - bancar
în scopul finanţării de acte de terorism.PL683/2001

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

9. Propunerea legislativă privind Legea transportului în regim de
taxi.PL410/2001

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

10. Propunerea legislativă pentru modificarea salariilor de bază pentru
unele funcţii prevăzute în anexa nr. II la Ordonanţa Guvernului nr. 24/2000 privind
sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul
bugetar.PL470/2001

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

Creşterile propuse de iniţiator conduc la decorelarea salariilor de bază
utilizate pentru aceste funţii, faţă de salariile utilizate pentru funcţii similare, cum ar
fi cea de secretar general în minister.

Conform art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a  Guvernului nr. 33/2001 privind
unele măsuri referitoare la salarizarea funcţionarilor publici şi a altor categorii de
personal din sectorul bugetar, precum şi a personalului din organele autorităţii
judecătoreşti, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Administraţiei
Publice au elaborat un proiect de lege prin care se revizuieşte sistemul de salarizare în
sectorul bugetar şi se instituie o politică unitară prin stabilirea salariilor în funcţie de
importanţa domeniului de activitate şi de performanţele profesionale individuale.

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 164/2001 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 109 alin. (1)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele
medicamentoase de uz uman. PL694/2001

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

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 166/2001 pentru modificarea Legii nr.164/2001 privind pensiile
militare de stat.PL695/2001

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

PREŞEDINTE,
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Prof. dr. Florin Georgescu

Întocmit,
Popescu Luminiţa
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