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al  şedinţei comisiei din zilele de 27,28 şi 29 martie  2007 

 
 
 
La lucrările comisiei din zilele de 27, 28 şi 29 martie 2007 sunt prezenţi 23 

deputaţi, fiind absenţi motivat 4, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: 
 

 - Nanu Stefan    Ministerul Finantelor Publice 
 - Frolu Otilia     Ministerul Finanţelor Publice 
 - Hofnăr Robert   Ministerul Finanţelor Publice       
 - Alexandru Săndulescu   Ministerul Economiei si Comerţului         
 - Scarlat Cristian   Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor    
 - Victoria Gavrilescu  Ministerul Afacerilor Externe     
 - Nagy-Bege Kornelia  Agenţia Domeniilor Statului 

- Burlada Corneliu Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice 

 
 

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul Mihai Nicolae Tănasescu, 
preşedintele comisiei. 

 
 
Comisia a adoptat cu majoritate de voturi următoarea ordine de zi: 
 

I. FOND 
 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 112/2006 privind abrogarea Ordonanţei 

Administrator
Original
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Guvernului nr.6/1997 pentru aprobarea menţinerii valorii cotei de 
participare a României la capitalul Băncii Internaţionale pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, vărsată în monedă naţională şi 
existentă în contul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare la Banca Naţională a României la data de 30 iunie a 
fiecărui an precedent. PLx 139/2007 
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind 
achiziţiile publice. PLx 153/2007 
3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.111/2006 privind finanţarea unor proiecte de 
investiţii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la 
finalizare.PLx 138/2007 
4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.410 din 20 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea 
cazierului fiscal.PLx 154/2007 
5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor 
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică.PLx 560/2006 
6. Proiect de Lege pentru susţinerea financiară de către statul 
român a Schitului românesc Prodromu - de la Muntele 
Athos.PLx 123/2007 

 
II. AVIZE 

 
7. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Slovace privind mormintele de 
război, semnat la Bratislava la 30 noiembrie 2006.PLx 130/2007 
8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 109/2006 privind aprobarea scoaterii din rezerva 
de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil 
pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi 
Termice "Termoelectrica"-S.A., filialele sale, complexurile 
energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru 
Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG - TERMO" şi 
centralele termice şi electrice de termoficare aflate în 
administrarea consiliilor judeţene şi locale.PLx 134/2007 
9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale.PLx 135/2007 
10. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 104/2006 pentru modificarea alin.(3) al art.190 
din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.PLx 
137/2007 
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11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 114/2006 pentru modificarea şi completarea 
Titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 
privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi 
unele măsuri adiacente.PLx 142/2007 

 
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 

 
I. FOND 

 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 112/2006 privind abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.6/1997 pentru aprobarea 
menţinerii valorii cotei de participare a României la capitalul Băncii Internaţionale 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, vărsată în monedă naţională şi existentă în contul 
Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Banca Naţională a 
României la data de 30 iunie a fiecărui an precedent. PLx 139/2007 s-a dezbătut în 
prezenţa doamnei Frolu Otilia – director general adjunct la Ministerul Finanţelor 
Publice. 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare 
abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/1997 pentru aprobarea menţinerii valorii cotei 
de participare a României la capitalul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, vărsată în monedă naţională şi existentă în contul Băncii Internaţionale 
pentru Reconstrucţiei şi Dezvoltare la Banca Naţională a României la data de 30 iunie 
a fiecărui an precedent, aprobată cu modificări prin Legea nr. 91/1997. 

Potrivit art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 53/2005, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 112/2006, participaţia României la capitalul 
BIRD a fost preluat din evidenţa Băncii Naţionale a României în evidenţa 
Ministerului Finanţelor Publice, nefiind însă abrogată în mod expres Ordonanţa 
Guvernului Nr. 6/1997 care prevede că influenţele nefavorbile din deprecierea 
cursului în lei al dolarului SUA se reflectă în cheltuielile Băncii Naţionale a 
României, şi ca urmare, aceste influenţe se reflectă în evidenţa B.N.R. 

     În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui raport în forma adoptată de Senat. 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice. PLx 153/2007  

Domnul Burada Corneliu, vicepreşedintele Agenţiei Naţionale pentru 
Reglementarea si Monitorizarea Achiziţiilor Publice propune respingerea acestei 
propuneri legislative deoarece Ordonanaţa de Guvern nr. 60/2001 privind achiziţiile 
publice a fost abrogată prin O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii. 

      În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui raport de respingere. 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.111/2006 privind finanţarea unor proiecte de investiţii care necesită o perioadă mai 
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lungă de un an până la finalizare.PLx 138/2007 s-a dezbtutu în prezenţa domnului 
Nanu Stefan , director cabinet – Ministerul Finanţelor Publice. 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare 
instituirea unor măsuri privind finanţarea unor proiecte de investiţii, precum şi a 
cheltuielilor asimilate acestor proiecte care necesită o perioadă mai lungă de un an 
până la finalizare, având ca beneficiari ordonatori principali de credite ai bugetului de 
stat. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui raport în forma adoptată de Senat 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.410 
din 20 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.75/2001 privind 
organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal.PLx 154/2007 

     Prezenta propunere legislativă are, în fapt, ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi 
funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
în sensul creării Sistemului Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Fiscal şi 
Eliberării Cazierului Fiscal la momentul solicitării. 

     Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat deja, Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea cazierului fiscal, republicată. 

     Iniţiatorii nu mai susţin acest act normativ. 
    În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 

întocmirea unui raport de respingere. 
5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului 
de atribuire a contractelor de achiziţie publică.PLx 560/2006 

AMÂNAT 
6. Proiect de Lege pentru susţinerea financiară de către statul român a 

Schitului românesc Prodromu - de la Muntele Athos.PLx 123/2007 
Obiectul de reglementare al prezentei propuneri legislative, îl constituie 

acordarea anuală a unei sume echivalente cu 250.000 euro, Schitului 
Românesc”Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia. 

    În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui raport cu amendamente de tehnică legislativă. 

 
II. AVIZE 

 
7. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României 

şi Guvernul Republicii Slovace privind mormintele de război, semnat la Bratislava la 
30 noiembrie 2006.PLx 130/2007 s-a dezbătut în prezenţa domnului Scarlat Cristian, 
director în cadrul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor. 

      În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma prezentată de iniţiator. 

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 109/2006 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, 
a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei 
Electrice şi Termice "Termoelectrica"-S.A., filialele sale, complexurile energetice 
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Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala 
"ROMAG - TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în 
administrarea consiliilor judeţene şi locale.PLx 134/2007 s-a dezbătut în prezenţa 
domnului Alexandru Săndulescu- direcor general în cadrul Ministerului Economiei şi 
Comerţului. 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare 
aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de 
combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Termice 
„Termoelectrica”-S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi 
Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare-Sucursala „ Romag-Termo” şi 
centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor 
judeţene şi locale, măsura preconizată fiind de natură să asigure centralelor termice 
de termoficare, cantităţile de cărbune şi păcură necesare funcţionării în perioada de 
iarnă. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz  în forma adoptată de Senat. 

9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor 
culturale.PLx 135/2007 

Urgenţa reglementării este motivată de necesitatea stopării continuei 
degradări a mediului cultural rural al României în ultimii ani, ca urmare a reducerii 
sprijinului financiar acordat domeniului, atât din partea bugetului public, cât şi din 
partea finanatorilor privaţi, în considerarea faptului că majoritatea căminelor 
culturale,caselor de cultură, alte aşezăminte culturale se află în situaţia de a oferi 
cetăţenilor doar servicii culturale minimale şi, de multe ori, de calitate redusă, tinând 
cont de necesitatea pregătirii domeniului cultural pentru a fi capabil să participe la 
efortul general de integrare europeană, precum şi în scopul creării cadrului legal 
pentru dezvoltarea şi finanţarea, în regim de urgenţă a unui Program naţional de 
reabilitare a aşezămintelor şi instituţiilor culturale din mediul rural. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz  în forma adoptată de Senat. 

10. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 104/2006 pentru modificarea alin.(3) al art.190 din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii.PLx 137/2007 

În urma supunerii la vot, cu majoritate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz  în forma adoptată de Senat. 

11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 114/2006 pentru modificarea şi completarea Titlului XI "Renta 
viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi 
justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.PLx 142/2007 s-a dezbătut în prezenţa 
doamnei Nagy-Bebe Kornelia, director Agenţiei Domeniului Statului. 

Prin acest act normativ se propune ca plata în lei a rentei viagere 
agricole să se facă prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar din anul pentru 
care se datorează, calculat de Banca Naţională a României, prin mandat poştal, 
virament bancar sau alte modalităţi prevăzute de lege. 
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Prin proiect se mai propune ca în cazul proprietăţii comune asupra 
terenurilor agricole, renta viageră să se poată stabili în baza declaraţiei autentice 
notariale, referitoare la întinderea cotei părţi, dată în comun de către toţi 
coproprietarii. În situaţia în care rentierul decedează, moştenitorii pot încasa ultima 
rată scadentă la data decesului, în primul trimestrul al anului următor celui pentru 
care se datorează renta. 

În urma supunerii la vot, cu majoritate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz  cu amendamente. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 
 

 
 
 

Întocmit, 
Ene Giorgiana 
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