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PROCES- VERBAL 
 

al şedinţei de  comisie din ziua de 25 mai 2005 
 
 

 La lucrările comisiei din ziua de 25 mai 2005 au fost prezenţi 22 deputaţi, 
fiind absenţi nemotivat 4 deputaţi.  
 
 La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: 
 
 - Farmache Stere            Bursa de Valori Bucureşti, 
          - Stoica Septimiu            Bursa de valori Bucureşti,   
 - Constantinescu Alina   Bursa de valori Bucureşti,   
          - Mara Râmniceanu        Ministerul Finanţelor Publice, 
  - Otilia Frolu                   Ministerul Finanţelor Publice, 
 - Radu Vasile          Ministerul Economiei şi Comerţului, 
 - Anghelache Gabriela    Comisia Naţională pentru Valori Mobiliare, 
 - Munteanu Ortansa  Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi   
     Turismului, 
 - Andreica Ioan  Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi  
     Turismului, 
 - Onoiu Constantin  Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi  
     Turismului, 
 - Huţanu Ana  Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi  
     Turismului, 
 - Munteanu Viorel  SIF Muntenia, 
 - Munteanu-Tudor           SIF Moldova, 
 - Nicolau Valentin           S.R.TV, 
 - Petre Sabina                  S.R.TV, 
 - Puşcaş C-tin  S.R.Radiodifuziune, 
 - Şeulean Dragoş  S.R.Radiodifuziune. 
  
 

Comisia pentru Buget, 
Finanţe şi Bănci 

Bucureşti,          
Nr.22 /256     /25.05.2005 

Administrator



 
 Lucrările comisiei au fost conduse de domnul Mihai Tănăsescu, preşedintele 
comisiei. 
 Comisia a adoptat cu majoritate de voturi următoarea ordine de zi: 
 
 

I. FOND 
  
  

1. Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr.31/2005 pentru 
aprobarea Contractului de finanţare între România şi Banca Europeană 
de Investiţii - Programul de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici 
şi mijlocii din România (SAMTID) faza I , semnat la Bucureşti la 28 
februarie 2005. PLX 162/2005 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea amendamentului convenit între 
guvernul României şi BIRD, semnat la Zagreb la 18 noiembrie 2004 şi 
respectiv la Bucureşti la 15 decembrie 2004 şi pentru modificarea şi 
completarea OG nr. 21/ 1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut 
dintre România şi BIRD privind Proiectul cadastrului general şi 
publicităţii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari SUA, semnat la 
Washington la 23 ianuarie 1998. PLX 186/2005 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea articolului 285 din Legea nr. 
297/2004 privind Piaţa de Capital. PLX 178/2005 

 
 
 

II.AVIZE 
 

4. Proiectul de Lege pentru acceptarea Deciziei nr.1 a Comitetului Mixt 
România-Statul Israel din 21 februarie 2005 de amendare a 
Protocolului 3 privind definirea noţiunii de produse originare şi 
metode de cooperare administrativă, din Acordul de Comerţ Liber 
dintre România şi Statul Israel, semnat la Bucureşti la 30 ianuarie 
2001. PLX 198/2005 

5. Proiectul de Lege privind unele măsuri prealabile lucrărilor de 
reabilitare a infrastructurii feroviare publice. PLX 187/2005 

6. Proiectul de Lege privind reglementarea situaţiei financiare a 
Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, a Societăţii 
Naţionale Îmbunătăţiri Funciare -S.A., a asociaţiilor utilizatorilor de 
apă pentru irigaţii şi a altor agenţi economici şi instituţii publice care 
desfăşoară activităţi de îmbunătăţiri funciare prin suportarea de la 
bugetul de stat pentru anul 2005 a unor cheltuieli efectuate în anul 
2004. PLX 188/2005 

 
 
 
 



 
 
 
 

III.SEDINŢE COMUNE CU SENATUL  
 

7. Raport de activitate al Societăţii Române de Televiziune pe anul 2004 
8. Raport de activitate al Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 

2004 
9. Raport de activitate al Agenţiei Naţionale de Presă ROMPRES pe anul 

2004 
 
 
 
 
Comisia a început dezbaterea ordinii de zi cu: 
 
1.Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr.31/2005 pentru 
aprobarea Contractului de finanţare între România şi Banca 
Europeană de Investiţii – Programul de dezvoltare a infrastructurii în 
oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID) faza I , semnat la 
Bucureşti la 28 februarie 2005. PLX 162/2005 s-a dezbătut în prezenţa 
doamnei Mara Râmniceanu – secretar de stat la Ministerul Finanţelor 
Publice şi a doamnei Otilia Frolu- director general adjunct la MFP. 
Doamna Mara Râmniceanu a specificat că programul de dezvoltare a 
infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID) este 
prevăzut a se realiza în 3 faze- respectiv- pilot, extindere şi consolidare. 
 Costul total estimat al I faze a programului se ridică la valoarea de 
39,1 mil euro şi cuprinde: 
-contribuţie româneasca-4,91 mil euro, 
-împrumut BEI -12,56 mil euro, 
-grant PHARE – 14,43 mil euro, 
alte fonduri -7,2 mil euro. 
 Domnul preşedinte Tănăsescu a precizat că în cadrul fiecărui judeţ va 
fi înfiinţat un operator regional. Vor fi făcute asociaţii între judeţ şi 
finanţator.Prima fază a Programului este prevăzută să înceapă în noiembrie 
2005 şi va continua până în 2010. 
 Totodata domunul presedinte Tănăsescu a precizat diferenţa majoră 
între între BERD şi BIRD care se constituie în comisioanele percepute de 
acestea. 
 Conceptul de derulare a creditelor a fost diferenţa între BERD şi 
BIRD. 
 În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât, 
întocmirea unui raport în forma prezentată de Guvern. 
  
 
 



 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea amendamentului convenit între 
guvernul României şi BIRD, semnat la Zagreb la 18 noiembrie 2004 şi 
respectiv la Bucureşti la 15 decembrie 2004 şi pentru modificarea şi 
completarea OG nr. 21/ 1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut 
dintre România şi BIRD privind Proiectul cadastrului general şi 
publicităţii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari SUA, semnat la 
Washington la 23 ianuarie 1998. PLX 186 s-a dezbătut în prezenţa 
doamnei Mara Râmniceanu – secretar de stat la Ministerul Finanţelor 
Publice 
 Aceasta a precizat că prezenta lege are în vedere atât aprobarea 
amendamentului, convenit Guvernul României şi BIRD cât şi modificarea şi 
completarea OG nr. 21/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut 
dintre România şi BIRD privind Proiectul cadastrului general şi publicităţii 
imobiliare. 
 Potrivit OG nr.21/1998, beneficirii împrumutului in valoare de 25,5 
mil dolari SUA sunt Ministerul Justiţiei (7.48 mil dolari SUA) şi Oficiul 
Naţional de Cadastru , Geodezie şi Cartografie (18.02 mil dolari SUA). 
 Toate bunurile şi lucrările achiziţionate sau în curs de achiziţionare 
precum şi serviciile de care a beneficiat sau beneficiază în prezent 
Ministerul Justiţiei în procesul de derulare a proiectului , vor fi preluate de 
către Ministerul Administraţiei şi Internelor de la Ministerul Justiţiei, pe 
bază de protocol. 
 În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport în forma prezentată de Guvern.  
 
3.Proiectul de Lege pentru modificarea articolului 285 din Legea nr. 
297/2004 privind Piaţa de Capital. PLX 178/2005- S-a dezbătut în 
prezenţa Doamnei Anghelache Gabriela-preşedinte CNVM, Stoica 
Septimiu, vicepreşedinte BVB Bucureşti, Farmache Stere, Director General 
BVB Buc., Constantinescu Alina-şef Dep Juridic BVB Buc., Dl Munteanu 
Tudor-SIF Moldova şi Munteanu Viorel – SIF Muntenia. 
 În urma discuţiilor  aprinse care au avut loc, fiecare dintre invitaţi  
atât din partea Bursei de Valori, a SIF-urilor, a CNVM-ului şi-au spus  
punctul de vedere precum şi membrii comisiei de specialitate, preşedintele 
acesteia propune amânarea pâna vine avizul Consiliului Concurenţei. Până 
în acel moment nu exista nici un aviz scris. Supunerea la vot a propunerii 
doamnei vicepredintelui Graţiela Iordache - pentru, 12 deputaţi 
                                                                     - contra , 7   deputaţi    
 În urma dezbaterilor, Comisia, cu un raport de vot de  
                                                                      -14  deputaţi pentru  
                                                                      -3 deputaţi împotrivă, a hotarât 
întocmirea unui raport cu amendament, facut de Eugen Nicolaescu , dep 
PNL  
 
 
 



 
II.AVIZE 

 
4.Proiectul de Lege pentru acceptarea Deciziei nr.1 a Comitetului Mixt 
România-Statul Israel din 21 februarie 2005 de amendare a 
Protocolului 3 privind definirea noţiunii de produse originare şi metode 
de cooperare administrativă, din Acordul de Comerţ Liber dintre 
România şi Statul Israel, semnat la Bucureşti la 30 ianuarie 2001. PLX 
198/2005 s-a dezbătut în prezenţa directorului general Radu Vasile – MEC 
 În cadrul procesului de pregătire a aderării României la Uniunea  
Europeană, un loc important îl ocupă preluarea graduală a politicii 
comerciale comune, in special a cadrului juridic aferent acordurilor 
comerciale de comerţ liber. 
         Includerea în Protocolul de origine a cumulului pan-european-
mediteranean reprezintă prima acţiune concretă în acest domeniu şi are  ca 
efect dinamizarea schimburilor comerciale bilaterale româno-israeliene. 
          Prevederile Deciziei nr.1 din 2005 a Comitetului Mixt sunt de natură 
să completeze cadrul juridic al relaţiilor comerciale dintre România şi Statul 
Israel. 
           În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a avizat 
favorabil proiectul de Lege.    

 
 

5.Proiectul de Lege privind unele măsuri prealabile lucrărilor de 
reabilitare a infrastructurii feroviare publice. PLX 187/2005 S-a 
dezbătut în prezenţa dlui Andreica Ioan, secretar de stat la  Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Munteanu Ortansa- Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,  Onoiu Constantin- Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,  Huţanu Ana, Ministerul 
Transporturilor,Construcţiilor şi Turismului. 
 Andreica Ioan a arătat că obiectivul ce-l are în vedere este 
modernizarea coridoarelor trans-europene şi reţeaua feroviară TEN de pe 
teritoriul României. 
 Demararea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate 
publică fiind condiţionată de declararea utilităţii publice pentru aceste 
lucrări, este necesară promovarea prezentei legi, care simplifică aceste 
proceduri.  
 Modernizarea coridorului IV paneuropean de transport, respectiv-
Bucureşti-Ploieşti-Braşov-Blaj-Deva-Arad-Curtici, inclusiv ramura sudică a 
acestuia, reprezintă o primă prioritate, în programul de reabilitareşi 
modernizare. 
 Dl deputat Cazan, Baban au întrebat despre situaţia drumurilor din 
localităţile lor, iar doamna deputat Mihaela Rusu despre valoarea la care s-
au făcut exproprierile. Acestea au fost în valoare de 10%. 
 În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a avizat 
favorabil proiectul de Lege. 
 



 
 
 
6. Proiectul de Lege privind reglementarea situaţiei financiare a 
Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, a Societăţii 
Naţionale Îmbunătăţiri Funciare -S.A., a asociaţiilor utilizatorilor de 
apă pentru irigaţii şi a altor agenţi economici şi instituţii publice care 
desfăşoară activităţi de îmbunătăţiri funciare prin suportarea de la 
bugetul de stat pentru anul 2005 a unor cheltuieli efectuate în anul 
2004. PLX 188/2005  Amânat din cauza lipsei prezenţei invitaţilor la 
discuţii. 
 

 
 

III.ŞEDINŢE COMUNE CU SENATUL  
 

 7. Raport de activitate al Societăţii Române de Televiziune pe anul 2004 
 Dna director economic prezintă situaţia TVR astfel. Acesta are surse proprii 
de finanţare care reprezintă,  
 1. 70% -taxa TV 
 2. publicitate 
 3. subvenţii de la bugetul de stat 
 
 Execuţia bugetară pe 2004  a fost de 540 mld lei, la rectificare adăugându-se 
40 mld lei. Plăţile  au reprezentat 583 mld  lei, diferenţa virându-se la bugetul de 
stat.  
 Destinaţiile sunt stabilite prin Legea bugetului. Alte destinaţii: 

1. finanţarea de personal,  
2. achiziţionarea de echipament de tehnică de TV, 
3. cheltuieli cu asigurarea pazei militare - 8,5 mld  lei. 

          Domnul deputat Sandu Capră Mihai  semnalează anumite nereguli din care 
următoarele: 

1. inconsecvenţe cu privire la statutul juridic şi economic al capitalului 
social, 

2. nerespectarea prevederilor legale cu privire la regimul achiziţiilor 
publice, 

3. neclarităţi cu privire la restituirea banilor pentru taxa radio TV, 
4. salariul preşedintelui, directorului nu sunt  în conformitate cu 

prevederile legale, etc. 
 
Domnul vicepreşedinte Eugen Nicolaescu, în urma discuţiilor purtate a 
solicitat avizarea negativă . 

 Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu a întrebat dacă faţă de anii anteriori s-a 
întâmplat ceva deosebit , la care răspunsul preşedintelui TV a fost că din 1998 
până acum instituţia lucrează aproape 100% în legalitate.  
 
 



 
 
 
 
 Domnul deputat Viorel Ştefan precizează că nu se lasă şansa invitaţilor să 
răspundă la întrebări, respectiv la regimul achiziţiilor publice. Totodată, refuză să 
participe la conflicte de interese şi anume Eugen Nicolaescu – audit. Dansul aduce 
felicitări conducerii TV, care a adus un uzufruct de 700 mld lei . Va vota pentru 
aviz favorabil.  
 După discuţii aprinse, domnul preşedinte al Comisiei, Mihai Tănăsescu, a 
supus la vot, amânarea cu o săptămănă , 10 deputaţi fiind pentru 
          14 deputaţi împotrivă. 
 Grupul PSD s-a retras de la dezbaterea lucrărilor. 
 S-a suspendat şedinţa – cu 15 deputaţi şi senatori, comisia nu mai avea 
cvorumul necesar pentru a continua discuţiile. 
 S-a cerut prezenţa reprezentanţilor Curţii de Conturi la următoarea şedinţă. 
 

 
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE,                                         SECRETAR, 
 
 

        Eugen Nicolaescu                                    Cătălin Radu Drăguş 
 

 
 

                                                                                          Expert parlamentar, 
                                                                                          Popescu Luminiţa Ana 


