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al  şedinţelor de comisie din perioada de  24 - 27 ianuarie 2005 
 
 
 
La lucrările comisiei din zilele de 24, 25 26 şi 27 ianuarie 2005 au fost 

prezenţi 22 deputaţi, fiind absenţi motivat 3, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei au participat  următorii invitaţi: 
 
- domnul Răzvan Ţîru - ANSVSA; 
- domnul Mihai Păunică - Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării; 
- doamna Laura Riteş - Ministerul Comunicaţiilor şi 

Tehnologiei Informaţiilor; 
- domnul Ene Dinga - Ministerul Integrării Europene; 
- domnul Gabriel Friptu - Ministerul Integrării Europene; 
- domnul Matei Gheorghe - Ministerul Finanţelor Publice; 
- domnul Hură Mihai - Ministerul Finanţelor Publice; 
- doamna Ianda Elena - Ministerul Finanţelor Publice; 
- domnul Barlica Radu - S.C. TERMOCELECTRICA; 
- domnul Dulcea Gheorghe - Regia Autonomă pentru 

Activităţi Nucleare; 
- doamna Elena Popescu - Ministerul Economiei şi 

Comerţului; 
- domnul Ionescu Mircea - Ministerul Economiei şi 

Comerţului; 
- doamna Vlad Victoria Alina - Ministerul Economiei şi 

Comerţului; 
 

 
Lucrările comisiei au fost conduse de domnul Mihai Tănăsescu, 

preşedintele comisiei, care pentru început a supus la vot ordinea de zi. 

Administrator



 
Luni 24 ianuarie 2005, Comisia a adoptat cu majoritate de voturi 

următoarea ordine de zi: 
 

I. Probleme organizatorice 
 

II. FOND 
 
1. Proiectul de Lege privind stimularea industriei de tehnologia 
informaţiei.PL444/2002 
2. Proiectul de Lege privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără 
venituri, ale micilor comunităţi de enoriaşi în dispersare 
aparţinând unităţilor de cult oficial recunoscute în 
ţară.PLX635/2004 
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. nr. 74/2004 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2004 privind 
reglementarea unor măsuri financiare.PLX642/200 
4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul 
vamal al mărfurilor comercializate în regim de duty-
free.PLX708/2004 
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 85/2004 privind modificarea art. 15 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2004 pentru finalizarea 
vânzării unor pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale Române - 
S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi 
Corporaţia Financiară Internaţională, precum şi către Asociaţia 
Salariaţilor Băncii Comerciale Române - S.A.PLX706/2004 
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea preţului 
naţional de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei 
prin sisteme centralizate, precum şi pentru acordarea de ajutoare 
băneşti pentru categoriile defavorizate ale  
populaţiei.PLX709/2004 
7. Propunerea legislativă privind acordarea de compensaţii 
cetăţenilor români, care n-au beneficiat de prevederile Legii nr. 
9/1998, pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în 
urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la 
Craiova, la 7 septembrie 1940.PLX327/2004 
8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români 
pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma 
aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova 
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la 7 septembrie 1940, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 105 din 7 februarie 2002.PLX565/2004 
 

III. AVIZE 
 

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 84/2004 privind modificarea art. II din Legea nr. 
149/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 
privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, 
precum şi a altor acte normative cu incidenţă asupra acestei 
proceduri.PLX707/2004 
10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 120/2004 privind suplimentarea numărului de 
posturi aprobat Ministerului Pubilc.PLX729/2004 
11. Proiectul de Lege privind instituirea indemnizaţiei pentru 
activitatea de liber - profesionist a artiştilor interpreţi sau 
executanţi din România. PLX736/2004 
12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 114/2004 pentru modificarea alin. (4) al art. 3 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării 
Unităţii 2 din cadrul obiectivului de investiţii "Centrala 
Nuclearoelectrică Cernavodă - 5x700 MW". PLX741/2004 
13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 110/2004 privind susţinerea proiectului 
"Dezvoltarea zonelor turistice Luna Şes - Borşa", judeţele Satu 
Mare şi Maramureş. PLX742/2004 
14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 88/2004 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. PLX743/2004 
15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 97/2004 privind aprobarea scoaterii din rezerva de 
stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili 
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. 
PLX740/2004 
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Comisia a început dezbaterea ordinii de zi  cu: 
 

I. Probleme organizatorice 
 

Pentru început  s-a efectuat repartizarea birourilor şi preluarea acestora de 
către domnii deputaţi. Apoi s-a evaluat necesarul de materiale în vederea  dotării 
birourilor, necesar care urmează să fie transmis departamentelor de resort în vederea 
soluţionării. 

De asemenea, membrii comisiei şi-au completat mapele cu proiectele de 
lege aflate pe ordinea de zi a comisiei şi iniţiate de guvernul anterior. 
 

Marţi 25 ianuarie 2005, membri comisiei au  discutat, în continuare, 
probleme de organizare şi funcţionare, referitor la lucrările care cad în competenţa 
comisiei. 

S-a hotărât următoarele: 
- programul de activitate al comisiei se va desfăşura în conformitate cu 

programele stabilite de Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor; 
- biroul comisiei se va întruni, de regulă, în ziua de luni după masă şi va 

aproba ordinea de zi cu proiectele de acte normative ce urmează să fie dezbătute în 
şedinţele comisiei pentru săptămâna în curs. 

- ordinea de zi a comisiei va fi transmisă la caseta deputatului până cel mai 
târziu marţi dimineaţa. 

 
În continuare, Domnul deputat Eugen Nicolăescu  propune amânarea 

discutării proiectelor de Lege aflate pe ordinea de zi, întrucât timpul de la difuzarea 
ordinii de zi şi începerea şedinţei nu a fost suficient pentru o documentare temeinică 
asupra iniţiativelor, şi în plus, Domnia sa subliniază că nu există încă un punct de 
vedere exprimat din partea actualului guvern asupra promovării, modificării sau 
retragerii acestora din circuitul legislativ. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu nu împărtăşeşte decât parţial opinia 
domnului deputat Eugen Nicolăescu şi pentru a argumenta de ce, precizează 
membrilor comisiei că unele proiecte de lege de pe ordinea de zi nu implică o decizie 
politică şi prin urmare acestea ar putea fi examinate chiar dacă nu au încă un aviz 
scris din partea actualului Guvern. În acest sens, face referire la OUG nr. 85/2004 
privind finalizarea vânzării unor pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale Române, 
proiect de importanţă naţională şi la OUG nr. 74/2004 a căror prevederi au fost 
preluate deja în Legea nr. 507/2004 şi care prin aceeaşi lege a fost propusă spre 
abrogare. 

Domnia sa este însă de acord cu o eventuală amânare a dezbaterilor până a 
doua zi, în vederea examinării proiectelor care au fost iniţiate până în decembrie 2004 
şi care nu au fost depuse la caseta deputatului. 

Domnul deputat Eugen Nicolăescu informează membrii comisiei că la 
nivelul coaliţiei s-a decis ca actele normative să fie dezbătute numai în prezenţa 
membrilor guvernului, şi în acest sens, propune invitarea la dezbateri a 
reprezentanţilor ministerelor de resort pentru a-şi exprima punctul de vedere asupra 
acestora. Astfel, precizează Domnia sa, se va respecta procedura parlamentară. 
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Domnul deputat  Mircea Coşea  este de acord cu solicitarea domnului 
deputat Nicolăescu şi solicită supunerea acestei propuneri la vot. 

Domnul deputat Petre Popeangă doreşte să ştie dacă cele două condiţii 
cerute sunt cumulative, adică dacă este necesar atât avizul guvernului, cât şi 
participarea reprezentanţilor ministerelor de resort şi, dacă pot fi îndeplinite până a 
doua zi astfel încât să se poată trece la dezbateri. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu apreciază că pentru aceasta trebuie 
formulată o solicitare către guvern astfel încât să –i impulsionăm să ne remită cât mai 
repede aceste puncte de vedere. 

Domnul deputat Miron Ignat întreabă membrii comisiei dacă nu ar fi 
suficient să vină doar reprezentanţii ministerelor de resort şi astfel miercuri să se 
poată  trece la analizarea actelor normative. 

Domnul deputat Erdei Doloczki Istvan consideră că ar trebui primit un 
punct de vedere din partea guvernului şi nu a unui  secretar de stat, întrucât  punctele 
de vedere s-ar putea să nu fie în concordanţă. 

Domnul deputat Leonard Cazan  consideră că ar trebui totuşi îndeplinite 
cumulativ cele două condiţii ridicate. 

Doamna Dorina Mihăilescu apreciază că este suficientă prezenţa 
miniştrilor şi nu consideră că este cazul să fie blocată activitatea parlamentară o 
săptămână, mai ales că unele proiecte nu ridică o decizie politică. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu  supune la vot cele două propuneri, 
adică de amânare a dezbaterilor sau de reluare a lucrărilor a doua zi în prezenţa 
miniştrilor. 

În urma votului, membrii comisiei au decis suspendarea lucrărilor până a 
doua zi la ora 10 şi continuarea dezbaterilor în prezenţa miniştrilor de resort. 

 
Miercuri 26 ianuarie 2005, şedinţa este deschisă de domnul preşedinte 

Mihai Tănăsescu  care anunţă începerea dezbaterilor proiectelor de pe ordinea de zi 
înscrise la secţiunea FOND, în prezenţa reprezentanţilor ministerelor de resort . 

 
II. FOND 

 
Dezbaterile încep cu punctul 1. Proiectul de Lege privind stimularea 

industriei de tehnologia informaţiei (PL444/2002) unde ca reprezentant al 
guvernului participă  domnul Florin Bejan – secretar de stat în Ministerul 
Comunicaţiilor şi doamna Laura Rites – expert în cadrul aceluiaşi minister. 

Domnul secretar de stat Bejan informează membrii comisiei că obiectul de 
reglementare al prezentului proiect îl constituie scutirea de la plata impozitului pe 
profit a societăţilor comerciale a căror activitate principală constă în fabricarea 
calculatoarelor şi a altor echipamente electronice şi înregistrează o cifră de afaceri 
anuală echivalentă cu 1 miliard de dolari SUA. Domnia sa precizează că Ministerul 
Comunicaţiilor susţine acest proiect având în vedere că această facilitate ar atrage în 
România marii investitori din domeniul tehnologiei informaţiei, însă apreciază că 
proiectul trebuie îmbunătăţit, şi de aceea solicită amânarea dezbaterii cu 2 săptămâni 
astfel ca Ministerul Comunicaţiilor împreună cu Comisia pentru tehnologia 
informaţiilor să poată formula amendamentele corespunzătoare. 
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Domnul deputat Miron Ignat anunţă membrii comisiei că şi preşedintele 
Comisiei pentru tehnologia informaţiilor, solicită amânarea dezbaterii din aceleaşi 
considerente. 

Doamna vicepreşedintă Gabriela Iordache propune solicitarea unui aviz şi 
de la Ministerul Integrării Europene. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu consideră că este absolut necesar si 
avizul Consiliului Concurenţei, pentru a nu încălca legislaţia în vigoare referitor la 
concurenţă. 

Faţă de aceste considerente, membrii comisiei au hotărât amânarea 
dezbaterii pe fond a acestui proiect şi reluarea dezbaterilor la o săptămână după 
primirea avizelor respective. 

 
2. Proiectul de Lege privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 

pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri, ale micilor comunităţi de 
enoriaşi în dispersare aparţinând unităţilor de cult oficial recunoscute în 
ţară(PLX635/2004)  s-a dezbătut în prezenţa doamnei Mona Muscă – ministrul 
culturii şi cultelor care a informat membrii comisiei că prezentul proiect de lege are 
ca obiect de reglementare stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de 
cult cu venituri mici sau fără venituri, a micilor comunităţi de enoriaşi în dispersare 
aparţinând unităţilor de cult oficial recunoscute din ţară. Domnia sa menţionează că 
potrivit proiectului de lege, formele de sprijin se referă, în principal, la suplimentarea 
numărului de posturi pentru personalul clerical şi neclerical,  precum şi acordarea de 
contribuţii financiare pentru completarea drepturilor salariale neacoperite din 
fondurile proprii.  

 In cadrul dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri, 
ale micilor comunităţi de enoriaşi în dispersare aparţinând unităţilor de cult oficial 
recunoscute în ţară, Doamna Mona Muscă a informat membrii comisiei că Ministerul 
Culturii şi Cultelor nu sprijină acest proiect deoarece formele de sprijin financiar 
din partea statului pentru salarizarea clerului şi pentru unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute din România sunt deja reglementate în prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr. 38/1994 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri şi acordarea de indemnizaţii 
unor ierarhi şi cadre din conducerea cultelor, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 130/1994, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 142/1999 privind 
sprijinul statului pentru salarizarea clerului, cu modificările şi completările ulterioare, 
şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 
România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2002. Conform  
dispoziţiilor art.15 din Legea nr. 24/2000, mai precizează Domnia sa, în procesul de 
legiferare este interzisă instituirea aceloraşi reglementări în două sau mai multe acte 
normative, reglementările din aceleaşi materii dispersate în legislaţia în vigoare fiind 
supuse procesului de unificare în reglementări tematice. De asemenea, prin Legea nr. 
507/2003 privind bugetul de stat pentru anul 2004, numărul posturilor neclericale a 
fost suplimentat cu 100, de care au beneficiat mai ales cultele cu credincioşi de etnie 
maghiară. În plus, în Expunerea de motive nu se indică sursa de finanţare din care 
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respectivele cheltuieli bugetare urmează a fi suportate. Or, potrivit art. 138 alin. (5) 
din Constituţia României „Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” Proiectul de lege nu conţine nici elementele concrete 
care să permită evidenţierea influenţelor financiare, pentru a putea fi elaborată fişa 
financiară, potrivit art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, a încheiat 
doamna ministru. 

Domnul deputat Miron Ignat face precizarea că în Legea bugetului de stat 
sunt prevăzute creşteri de costuri, deci şi de personal, dar că majoritatea sunt 
concentrate pe Biserica Naţională şi foarte puţin pentru ale minorităţilor naţionale şi 
de aceea propune ca la elaborarea bugetului pe anul 2006 această problemă să fie 
analizată şi să fi e avută în vedere. 

Doamna ministru a împărtăşit opinia domnului deputat Miron Ignat şi a 
asigurat membrii comisiei că acest aspect va fi cu siguranţă remediat. 

Membrii comisiei au hotărât,  cu majoritate de voturi (o abţinere-dl. 
deputat Erdei Doloczki Istvan), respingerea proiectului de Lege privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără 
venituri, ale micilor comunităţi de enoriaşi în dispersare aparţinând unităţilor de cult 
oficial recunoscute în ţară.  

Reprezentantul Guvernului, doamna ministru Mona Muscă, a susţinut 
forma rezultată din prezentul raport. 
 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului  nr. 74/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri 
financiare(PLX642/2004) s-a dezbătut în prezenţa reprezentanţilor Ministerului 
Finanţelor Publice: director general Matei Gheorghe şi director general Mihai Hură 
care solicită respingerea ordonanţei întrucât prevederile acesteia au fost preluate deja 
în Legea nr. 507/2004 şi prin aceeaşi lege a fost propusă spre abrogare. 

În urma supunerii la vot, comisia a decis, în unanimitate de voturi, 
respingerea proiectului de lege. 

 
4. Următorul punct de pe ordinea de zi este Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2002 
privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim de duty-free 
(PLX708/2004). Din partea Ministerului de Finanţe  participă domnul director Hură 
Mihai care informează membrii comisiei că proiectul a fost adoptat de Senat dar că 
guvernul  apreciază că nu este oportun un astfel de proiect acum . Domnia sa 
precizează că propunerea se înscrie în obiectivele guvernului de a se alinia la 
reglementările comunitare dar prin faptul că se propune aplicarea ei imediată, aceasta 
va produce efecte nefavorabile cu impact economic şi social. 

Ca urmare, Guvernul a apreciat că va fi elaborat un proiect în 2006 care să 
intre în vigoare în ianuarie 2007, astfel ca în momentul în care România va fi admisă 
în Uniunea Europeană magazinele duty-free vor funcţiona doar în aeroporturile 
internaţionale şi în porturi, din care persoanele  fizice pot pleca înspre o destinaţie 
internaţională. 
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În urma celor precizate de reprezentantul Guvernului , comisia a decis , cu 
unanimitate de voturi, respingerea proiectului. 

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 85/2004 privind modificarea art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acţiuni ale 
Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare şi Corporaţia Financiară Internaţională, precum şi către Asociaţia 
Salariaţilor Băncii Comerciale Române - S.A. (PLX706/2004) se dezbate în 
prezenţa doamnei Adriana Miron – director A.V.A..S., care în numele preşedintelui 
A.V.A.S. susţine forma elaborată de guvern şi care deja a şi fost pusă în aplicare. 

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

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea preţului naţional de referinţă pentru 
energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi pentru 
acordarea de ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale  populaţiei 
(PLX709/2004). 

La dezbaterea acestui proiect participă ca invitaţi reprezentanţii 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi ai Ministerului Economiei Comerţului, domnul 
Mihai Păunică şi doamna Elena Popescu, care susţin forma prezentată. 

Domnul deputat Mircea Coşea apreciază că în cuprinsul legii ar trebui 
precizat că intră şi căminele private. 

Domnul deputat Eugen Nicolăescu împărtăşeşte opinia domnului Mircea 
Coşea şi propune amendarea textului cu sintagma „indiferent de forma de 
proprietate”. 

In urma supunerii la vot, comisia, cu unanimitate de voturi, a decis 
întocmirea unui raport cu amendamentul formulat. 

7. Propunerea legislativă privind acordarea de compensaţii cetăţenilor 
români, care n-au beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998, pentru bunurile 
trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România 
şi Bulgaria, semnat la Craiova, la 7 septembrie 1940 (PlX327/2004). 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile 
trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România 
şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 7 februarie 2002 (PlX565/2004) 

Având în vedere că au acelaşi obiect de reglementare,cele două puncte de 
pe ordinea de zi au fost examinate împreună, în prezenţa domnului Remus Baciu – 
secretar de stat la Cancelaria Primului Ministru, care solicită amânarea dezbaterii 
acestora, pentru a afla de la Ministerul Finanţelor Publice exact câţi beneficiari mai 
sunt şi cât s-a acordat până acum din despăgubiri . 

Domnul deputat Dragomir Gheorghe, deputat de Constanţa,  informează 
că sunt foarte mulţi beneficiari care nu au intrat în posesia actelor şi că de fapt nu 
contează numărul beneficiarilor, ci  faptul că reprezintă o reparaţie materială care 
trebuie acordată. 
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Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu  apreciază că un termen de 2 
săptămâni ar fi suficient pentru consultarea cu Ministerul Finanţelor Publice. 

Faţă de aceste considerente, comisia a decis, cu unanimitate de voturi, 
amânarea dezbaterii acestui proiect. 

Joi,  27 ianuarie 2005 comisia a continuat dezbaterea cu secţiunea 
 

III. AVIZE 
 
9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 84/2004 privind modificarea art. II din Legea nr. 149/2004 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării 
judiciare şi a falimentului, precum şi a altor acte normative cu incidenţă asupra 
acestei proceduri (PLX707/2004) – amânat 

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 120/2004 privind suplimentarea numărului de posturi aprobat 
Ministerului Public (PLX729 /2004). 

Întrucât ordonanţa şi-a făcut deja efectul, comisia propune, cu unanimitate 
de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

11. Proiectul de Lege privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea 
de liber - profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România 
(PLX736/2004) se examinează în prezenţa doamnei Mona Muscă – ministrul culturii 
şi cultelor, care solicită amânarea dezbaterilor pentru a consulta  Ministerul 
Finanţelor Publice în ce măsură se pot acoperi aceste cheltuieli, dacă există 
posibilitatea de a găsi resursele financiare necesare. 

Comisia a decis amânarea dezbaterilor asupra acestui proiect de lege. 
12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 114/2004 pentru modificarea alin. (4) al art. 3 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unităţii 2 din cadrul 
obiectivului de investiţii "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5x700 
MW"(PLX741/2004) se dezbate în prezenţa domnului Dulcea Gheorghe –director 
Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare, domnul Ionescu Mircea –consilier 
M.E.C., şi doamna Vlad Victoria – consilier M.E.C. 

In urma dezbaterilor, comisia a decis întocmirea unui aviz favorabil. 
13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 110/2004 privind susţinerea proiectului "Dezvoltarea zonelor 
turistice Luna Şes - Borşa", judeţele Satu Mare şi Maramureş ( PLX742/2004) este 
prezentat de domnul Gabriel Friptu – director general în cadrul Ministerului 
Integrării Europene care precizează membrilor comisiei că actul normativ asigură 
cadrul legal de cofinanţare regională a proiectului „Dezvoltarea zonei turistice Luna 
Şes-Borşa”, proiect elaborat în cadrul programului naţional Phare 2002 pentru 
România, subcomponenta de „ Investiţii în infrastructura regională şi locală” a 
subprogramului Coeziune Economică şi Socială şi iniţiat în parteneriat de către 
Consiliile Judeţene Satu Mare şi Maramureş, precum şi Consiliile locale ale Oraşelor 
Negreşti-Oaş şi Borşa. Domnia sa face cunoscut faptul că întrucât preţul ofertei 
câştigătoare (cel mai scăzut dintre cele depuse), depăşeşte cu 3,5 milioane euro 
valoarea estimată iniţial, iar conform procedurilor sarcina acoperirii diferenţei revine 
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beneficiarilor locali care nu pot acoperi din bugetele proprii şi având în vedere faptul 
că termenul limită pentru contractarea fondurilor a fost 30 noiembrie 2004 s-a impus 
iniţierea acestei ordonanţe care prevede ca suma de 3,5 milioane euro să fie alocată 
suplimentar de la bugetul de stat prin sume defalcate din impozitul pe venit pentru 
bugetele locale ale judeţelor Maramureş şi Satu Mare, în anul 2006. 

În urma dezbaterilor asupra proiectului, Domnul preşedinte Mihai 
Tănăsescu propune membrilor comisiei, dat fiind faptul că atât pe perioada de 
implementare a proiectului, cât şi pe perioada de exploatare, se va crea un număr 
semnificativ de noi locuri de muncă, directe şi indirecte, aprobarea acestui proiect de 
lege . 

În urma supunerii la vot, comisia a decis, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui aviz favorabil. 

14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 88/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor( PLX743/2004) este examinat în prezenţa domnului Răzvan Ţâru, 
reprezentant A.N.S.V.S.A. care solicită amânarea dezbaterii. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu apreciază că pe fond proiectul 
reprezintă o adaptare la legislaţia U.E. 

Domnul Răzvan Ţâru precizează că din punct de vedere profesional este de 
acord, dar trebuie aflat punctul de vedere al guvernului. 

Comisia a decis amânarea dezbaterii şi a acestui proiect de lege. 
15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 97/2004 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă 
de împrumut, a unor cantităţi de combustibili 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( 
PLX740/2004) se dezbate în prezenţa domnului Radu Bârlică – şef serviciu SC 
Termoelectrica care informează membrii comisiei despre capacitatea utilă reală de 
stocare din centrale, şi anume că este ocupată în proporţie de 70% (cărbune), 
respectiv 50% (păcură) de stocurile de rezervă de stat astfel încât capacităţile proprii 
utile reale ale acestora devin insuficiente asigurării unei funcţionări în bune condiţii 
pe perioada de iarnă. Datorită temperaturilor scăzute, există posibilitatea ca livrările 
de păcură şi cărbune de la furnizori să nu poată fi menţinute la nivelul consumului, 
rezultând astfel necesitatea utilizării parţiale a rezervelor existente în stoc. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu precizează că este un procedeu ce s-a 
practicat şi în anii anteriori. 

Domnul deputat Eugen Nicolăescu doreşte să se precizeze cine va suporta 
diferenţa de preţ. 

Domnul Bârlică precizează că nu există diferenţă de preţ, că se cumpără cu 
acelaşi preţ. 

Domnul deputat Mircea Coşea - subliniază faptul că trebuie să  existe o 
variaţie a preţului câtă vreme există o variaţie a pieţei. 
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Domnul Mircea Ionescu – consilier M.E.C. consideră că din punct de 
vedere tehnologic este acelaşi stoc. 

Domnul deputat Mircea Coşea  crede ca ar trebui analizat acest aspect cu 
mare responsabilitate, deoarece conform teoriei riscului ar trebui să luăm măsuri 
pentru a fi pregătiţi să acoperim aceste diferenţe. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu împărtăşeşte opinia domnului deputat 
Mircea Coşea şi apreciază că această problemă trebuie reglementată pe fond printr-o 
legislaţie care să evite un asemenea risc. 

  In urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi a decis întocmirea 
unui aviz favorabil. 
 

 
 
 
 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 
 

PREŞEDINTE 
 
 
 

Întocmit, 
Măţan Ofelia 
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