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PROCES – VERBAL 
  

al  şedinţelor de comisie din ziua de  05 aprilie 2005 
 
 
 
 
La lucrările comisiei din ziua de 05 aprilie 2005 au fost prezenţi 23  

deputaţi, fiind absenţi motivat 3, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei  au participat următorii invitaţi: 

 
- domnul Eugen Teodorovici - Ministerul Finanţelor Publice; 
- domnul Răzvan Cotovelea - Ministerul Finanţelor Publice; 
- domnul Chiţoiu Daniel - Ministerul Finanţelor Publice; 
- domnul Doica Cătălin - Ministerul Finanţelor Publice; 
- doamna Florina Barbu - ANFC; 
- doamna Huţanu Petra - Ministerul Transporturilor, 

Construcţiilor şi Turismului; 
- domnul Onoiu Constantin - Ministerul Transporturilor, 

Construcţiilor şi Turismului; 
- domnul Rotaru Petre - Curtea de Conturi a României; 
- domnul Mihai Popescu - Curtea de Conturi a României; 
- domnul Mihai Şeitan - Ministerul Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei; 
- doamna Georgeta Gheorghe - Ministerul Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei; 
- doamna Cecilia Sebe - Ministerul Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei. 
 
 
Lucrările comisiei au fost conduse de domnul Eugen Nicolăescu, 

vicepreşedintele comisiei. 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

Bucureşti,        12.04.2005  
Nr. 22/165 

Administrator
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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. 22/2005 pentru completarea Legii nr. 94/1992 
privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi a 
României.PLX110/2005 
2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind 
colaborarea financiară - anul 2003, semnat la Bucureşti la 11 
noiembrie 2004.PLX107/2005 
3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind 
colaborarea tehnică - anul 2003, semnat la Bucureşti la 11 
noiembrie 2004.PLX109/2005 
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
10/2005 privind reglementarea unor măsuri 
financiare.PLX67/2005 
 

II. AVIZE 
 
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 10/2005 pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului 
demnitarului din administraţia publică centrală.PLX112/2005 
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 6/2005 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea 
statutului special al funcţionarului public denumit manager 
public.PLX113/2005 
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 15/2005 privind unele măsuri pentru ocuparea 
prin concurs a funcţiilor publice vacante din cadrul autorităţilor şi 
instituţiilor publice implicate în implementarea angajamentelor 
asumate prin negocierile pentru aderarea României la Uniunea 
Europeană.PLX114/2005 
8. Proiectul de Lege pentru stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor la normele privind călătoria cu metroul pe reţeaua 
de căi ferate subterane şi supraterane.PLX116/2005 
9. Proiectul de Lege pentru suspendarea aplicării prevederilor 
Legii nr. 249/2004 privind pensiile ocupaţionale.PLX117/2005 
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Comisia a început dezbaterea ordinii de zi  cu: 
 

I. FOND 
 

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 22/2005 pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi a României.PLX110/2005 s-a 
dezbătut în prezenţa domnului Daniel Chiţoiu vicepreşedinte la ANAF, Eugen 
Teodorovici director la Ministerul Finanţelor Publice, Rotaru Petre  consilier la 
Curtea de Conturi, domnul Mihai Popescu consilier la Curtea de Conturi 

Domnul Daniel Chiţoiu informează membrii comisiei că una din cerinţele 
Comisiei Europene cu privire la sistemul de management şi control constă în 
asigurarea “separării funcţiilor de management şi control” iar “ controalele (…) 
externe adecvate trebuie derulate în conformitate cu standardele internaţionale de 
audit acceptate, de către organele naţionale, care trebuie să fie independente pentru 
a îndeplini această funcţie”. Domnia sa precizează că MFP a propus constituirea unui 
organism asociat pe lângă Curtea de Conturi a României care să preia toate cele trei 
funcţii menţionate pentru programul ISPA( audit de sistem, verificarea pe baza de 
eşantion şi audit final) precum şi atribuţiile de certificare finală a conturilor pentru 
Programul SAPARD şi funcţiile de verificări şi audit extern asupra fondurilor 
structurale de care va beneficia România începând cu anul 2007. 

Domnul vicepreşedinte Eugen Nicolăescu informează membrii comisiei că 
se dezbate atât ordonanţa care are un articol unic cu două aliniate, cât şi  proiectul de 
amendamente propus de domnul deputat Popeangă Petre şi amendamentele formulate 
de MFP. 

Domnul vicepreşedinte consideră că în cadrul dezbaterii acestui proiect de 
lege trebuie avute în vedere două aspecte: în primul rând trebuie văzut dacă este de 
acord cu necesitatea înfiinţării unui astfel de organism şi în al doilea rând de a se 
vedea cum funcţionează acest organism. Domnia sa arată că art. 141 alin (2) din OUG 
legiferează că organizarea, funcţionarea şi atribuţiile acestui organism vor fi 
reglementate de către Parlamentul României. 

Domnul vicepreşedinte Eugen Nicolăescu propune ca primul aliniat să fie 
considerat oportun iar pentru aliniatul doi, fie comisia este de acord ca Parlamentul  
să constituie acest organism, fie sunt de acord cu amendamentele formulate de MFP. 

Doamna deputat Mihăilescu Dorina doreşte să cunoască punctul de vedere 
al Curţii de Conturi. Domnia sa precizează că ştie că auditul asupra fondurilor 
aferente programelor ISPA şi SAPARD revine Curţii de Conturi. 

Domnul Rotaru Petre asigură membrii comisiei că acest amendament 
izvorăşte dintr-o cerinţă a UE cu privire la asigurarea auditului fondurilor comunitare 
şi crearea unui organism care să asigure parcurgerea etapelor agreate de standardele 
europene. Domnia sa informează membrii comisiei că actuala lege privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi nu are prevăzută competenţe privind 
parcurgerea acelor proceduri acceptate de organismele similare pe plan internaţional. 
Dumnealui motivează că nu se aduce atingere corpului legii, ci se completează cu 
dispoziţiile actuale, cu aceste amendamente. 
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Domnul Rotaru Petre are două observaţii privitoare la amendamentele 
formulate de MFP: la art. 144 alin(2) trebuie corectat nr. de posturi, respectiv ” 18 de 
posturi, inclusiv personalul cu atribuţii privind realizarea auditului aferent fondurilor 
ISPA şi SAPARD….., iar diferenţa de 35 posturi va fi asigurată…..” Referitor  la art. 
146 “Fondurile necesare pentru desfăşurarea activităţii Autorităţii de audit vor fi 
asigurate de la bugetul de stat şi vor fi incluse în bugetul de cheltuieli al Curţii de 
Conturi până la aprobarea bugetului.…..” dumnealui consideră că pentru a se crea 
condiţii ca acest organism să funcţioneze, bugetul Curţii de Conturi va trebui 
suplimentat la capitolul de cheltuieli în anul 2005. 

Domnul vicepreşedinte Eugen Nicolăescu întreabă dacă se cunoaşte suma 
necesară pentru suplimentarea bugetului pe anul 2005. 

Domnul Rotaru Petre răspunde că suma necesară se ridică la aproximativ 30 
miliarde incluzând şi partea de logistică pentru buna funcţionare a instituţiei, 

Doamna deputat Mihăilescu Dorina propune amânarea pentru o săptămână. 
Domnul deputat Popeangă Petre se întreabă “despre ce discutăm”. Domnia 

sa consideră că pentru noile texte formulate de MFP trebuie avizul Consiliului 
Legislativ. 

Domnul Erdei-Doloczki Istvan propune ca discuţiile să se facă  pe textul 
ordonanţei şi dezbaterea amendamentelor formulate de MFP să se facă  într-o şedinţă 
viitoare. 

Domnul deputat Popeangă Petre întrebă care este documentul Comisiei 
Europene care a determinat iniţierea acestei ordonanţe. 

Domnul Rotaru Petre răspunde că există o scrisoare în acest sens. 
Domnul deputat Popeangă Petre precizează că aceasta se referă doar la 

programul ISPA. Domnia sa întreabă cu ce se deosebeşte noul organism care se 
doreşte a se constitui , de divizia care controlează acum conturile SAPARD. 

Domnul Rotaru Petre răspunde că nu sunt reglementate procedurile după 
care divizia actuală verifică aceste fonduri . 

Domnul deputat Popeangă Petre întreabă “Ce ne opreşte să facem aceste 
proceduri ?”. Domnia sa precizează că există cadrul legal pentru elaborarea normelor 
. 

Domnul Rotaru Petre motivează că pentru fondurile alocate de către 
Comisia Europeană există proceduri distincte referitoare la modul de folosire a 
fondurilor. 

Domnul vicepreşedinte Eugen Nicolăescu precizează membrilor comisiei că 
referitor la fondurile puse la dispoziţia României de către UE ( ISPA şi SAPARD), 
UE condiţionează primirea fondurilor de îndeplinirea unor cerinţe, respectiv de 
adoptarea unor proceduri absolut distincte de control faţă de cele naţionale. 

Domnul Eugen Teodorovici informează membrii comisiei că au fost 
întrerupte plăţile ISPA de către Comisia Europeană iar reluarea acestora este 
condiţionată de înfiinţarea acestui organism care să se ocupe de audit. 

Doamna deputat Mihăilescu Dorina propune amânarea dezbaterilor pentru 
săptămâna viitoare. 

Domnul deputat Erdei-Doloczi Istvan, pe baza celor explicate de 
reprezentanţii Consiliului Concurenţei şi Ministerului Finanţelor Publice propune 
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dezbaterea amendamentelor propuse de MFP şi înglobarea acestora în textul legii de 
aprobare. 

Domnul vicepreşedinte Eugen Nicolăescu este de acord cu propunerea 
domnului deputat Erdei-Doloczi şi precizează că în această situaţie alin. (2) din textul 
ordonanţei se elimină . 

Domnul deputat Merka Adrian întreabă referitor la art. 141 alin(2) din 
amendamentele MFP , dacă Autoritatea de audit nu ar trebui să funcţioneze ca 
personalitate juridică distinctă. 

Domnul Eugen Teodorovici informează că formula este stabilită împreună 
cu consilierii de preaderare,că acest organism trebuie să respecte cerinţele UE, pentru 
a se crea cadrul legal necesar administrării acestor fonduri. 

Domnul vicepreşedinte Eugen Nicolăescu propune să se lucreze pe textul 
legii. Domnia sa propune ca articolul unic să cuprindă următoarea formulare “ se 
introduc noi articole cu următorul cuprins”. 

Art. 141(1) se înlocuieşte cuvântul “se înfiinţează” cu “se constituie”. 
Art. 141 (2) din ordonanţă se înlocuieşte cu textul din amendamentul MFP. 
Domnul vicepreşedinte Eugen Nicolăescu constată că acest organism are 

alte atribuţii şi se întreabă dacă sunt oameni pregătiţi să facă audit extern. 
Domnul Rotaru Petre informează că mai mult de jumătate din personalul 

Curţii de Conturi parcurge etape de perfecţionare şi o parte din acest personal va fi 
folosit de Autoritatea de audit. 

Articolele 142 , art. 144, 145 au fost adoptate. 
Domnul deputat Popeangă Petre remarcă că în cadrul art. 142 referitor la 

atribuţiile Autorităţii, nu este specificată nici o atribuţie de audit şi de verificare, ceea 
ce nu este în concordanţă cu denumirea Autorităţii, adică de „audit”. 

Domnul vicepreşedinte Eugen Nicolăescu propune completarea articolelor 
cu încă trei litere care să reglementeze această problemă, propunere acceptată cu 
majoritate de voturi. 

Doamna Mihăilescu Dorina apreciază că ar trebui reglementate, de 
asemenea funcţionarea Autorităţii şi în teritoriu. 

Domnul deputat Popeangă Petre propune înfiinţarea unui birou la fiecare 
Cameră de Conturi. 

Comisia, în urma analizării acestei propuneri a decis că această problemă 
va fi soluţionată de Biroul Central. 

Domnul preşedinte Eugen Nicolăescu supune la vot amendamentele de 
respingere a ordonanţei, propuse de domnul Popeangă Petre. Cu 2 voturi pentru, 14 
voturi împotrivă şi 2 abţineri amendamentele au fost respinse. 

Domnul deputat Popeangă Petre face menţiunea că amendamentele propuse 
de Domnia sa au fost făcute în condiţiile în care nu a avut amendamentele MFP. 

Domnul vicepreşedinte Eugen Nicolăescu supune la vot amendamentele  
formulate de MFP şi dezbătute de Comisie.  Cu  14 voturi pentru, 2 voturi împotrivă 
şi 1 abţinere amendamentele au fost adoptate . 

În urma dezbaterilor, comisia cu  unanimitate de voturi a hotărât întocmirea 
unui raport cu amendamente. 
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2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea 
financiară - anul 2003, semnat la Bucureşti la 11 noiembrie 2004.PLX107/2005 s-
a dezbătut în prezenţa domnului Chiţoiu Daniel vicepreşedinte ANAF, Răzvan 
Caţavelea – director general la MFP şi Florina Barbu – consilier superior  la MFP. 

Domnul Chiţoiu Daniel informează membrii comisiei că în cadrul asistenţei 
economice acordate României de Statele Membre ale Uniunii Europene, Germania 
este unul dintre cei mai importanţi donatori. Baza legală a acestei asistenţe o 
reprezintă “ Acordul cadru privind colaborarea tehnică între România şi Republica 
Federală Germania” 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate, comisia a hotărât întocmirea unui 
raport în forma prezentată de Guvern 

3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea 
tehnică - anul 2003, semnat la Bucureşti la 11 noiembrie 2004.PLX109/2005 s-a 
dezbătut în prezenţa domnului Chiţoiu Daniel vicepreşedinte MFP. 

Domnul Chiţoiu Daniel informează membrii comisiei că prin acordul 
pentru 2003, guvernul federal german a alocat pentru cooperarea financiară cu 
România 8,3 milioane euro. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate, comisia a hotărât întocmirea unui 
raport în forma prezentată de Guvern 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare.PLX67/2005 s-a dezbătut 
în prezenţa domnului Doica Cătălin – director general adjunct la MFP. 

Domnul vicepreşedinte Eugen Nicolăescu propune un amendament la art. 
17 litera h), cu scopul de a se restrânge sfera de aplicatibilitate a prevederii 
respective: prin inserarea sintagmei “ a statului” după monumente istorice proprietate 
publică . 

Domnul deputat Erdei-Doloczki Istvan doreşte să ştie ce înseamnă “spaţiul 
de protecţie”. 

Domnul deputat Silaghi Ovidiu ridică problema “Turnului Pompierilor”  
din Satu Mare care este înconjurat de un parc, unde există un proiect pentru un centru 
comercial şi se încadrează parţial în spaţiul de protecţie 

Doamna deputat Iordache Graţiela consideră că problema este cum se 
delimitează noţiunea de monument istoric în incinta sau în spaţiul de protecţie. 

Domnul vicepreşedinte Eugen Nicolăescu propune să se renunţe la 
sintagma “spaţiul de protecţie”. 

Domnul deputat Cazan Gheorghe nu este de acord motivând că a existat o 
raţiune pentru care a fost inclus termenul “ spaţiu de protecţie” şi renunţarea 
înseamnă încălcarea raţiunii. 

Doamna deputat Iordache Graţiela arată că în Ardeal toate imobilele din 
zona centrală intră în categoria monumentelor istorice şi orice agent economic intră 
în acest spaţiu de protecţie. Domnia sa consideră că trebuie să se lase numai “în 
incinta”. 
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Domnul deputat Erdei-Doloczki Istvan întreabă cum se calculează cota de 
2% pentru un agent economic care  îşi desfăşoară activitatea parţial în spaţiul de 
protecţie. 

Domnul deputat Drăguş Radu propune următoarea formulare: în incinta sau 
pe domeniul public aflat în spaţiul de protecţie al monumentelor istorice proprietate 
publică. 

Domnul vicepreşedinte Eugen Nicolăescu agreează amendamentul 
formulat de domnul deputat Drăguş, dar propune completarea lui astfel: O cotă de 2% 
…. care îşi desfăşoară integral activitatea respectivă în incinta sau pe domeniul 
public aflat în spaţiul de protecţie al monumentelor istorice proprietate publică. 

Cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă) acest amendament a fost aprobat. 
Doamna deputat Mihăilescu Dorina întreabă reprezentantul MFP dacă 

poate să facă o estimare a necesarului de personal care se va ocupa de controlul 
respectării obligaţiilor de plată la constituirea Fondului Cultural Naţional. 

Domnul  Chiţoiu Daniel  răspunde că sumele se reţin prin stopaj la sursă şi 
se virează la bugetul de stat iar controlul fiscal se va efectua de către reprezentanţii 
organelor cu atribuţii în domeniul controlului fiscal. 

Domnul deputat Dragomir Gheorghe  precizează că Ministerul Culturii nu 
poate face verificare el poate stabilii care sunt agenţii economici. 

Domnul Chiţoiu Daniel  arată că art. 21 alin (3) precizează că acţiunile de 
control vizează, în principal determinarea corectă a valorii contribuţiei la constituirea 
Fondului Cultural Naţional, virarea integrală şi la termen a sumei datorate, stabilirea 
eventualelor diferenţe între sumele vărsate şi cele datorate, conform prevederilor 
legale. 

În urma dezbaterilor, comisia cu majoritate de voturi (un vot împotrivă 
doamna deputat Mihăilescu Dorina) a hotărât întocmirea unui raport cu 
amendamentele adoptate de comisie. 

 
II. AVIZE 

 
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 10/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1998 
privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică 
centrală.PLX112/2005 

Doamna deputat Mihăilescu Dorina propune ca din anexa nr. 1 să se 
renunţe la curierul personal şi acesta să fie transformat în secretar personal. 

Domnul deputat Cazan Gheorghe propune ca la pct. 5 să fie trecuţi 2 
consilieri personali. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate, comisia a hotărât întocmirea unui 
aviz în forma Senatului, cu amendamentele formulate. 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 6/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al 
funcţionarului public denumit manager public.PLX113/2005 
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Cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât amânarea dezbaterilor ca 
urmare a lipsei iniţiatorului pentru susţinerea proiectului de lege. 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 15/2005 privind unele măsuri pentru ocuparea prin concurs a 
funcţiilor publice vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice 
implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru 
aderarea României la Uniunea Europeană.PLX114/2005 

Cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât amânarea dezbaterilor ca 
urmare a lipsei iniţiatorului pentru susţinerea proiectului de lege. 

8. Proiectul de Lege pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la 
normele privind călătoria cu metroul pe reţeaua de căi ferate subterane şi 
supraterane.PLX116/2005 s-a dezbătut în prezenţa doamnei Huţanu Petra – 
consilier superior şi domnului Onoiu Constantin – consilier superior la MTCT. 

În scopul prevenirii producerii de către călători sau alte persoane a unor 
fapte antisociale care să perturbe activitatea normală a transportului de călători cu 
metroul, se consideră necesară diversificarea faptelor calificate drept contravenţii la 
transportul de persoane cu metroul şi majorarea cuantumului amenzilor aplicabile. 
                 În urma supunerii la vot, cu majoritate, comisia a hotărât întocmirea unui 
aviz în forma adoptată de Senat. 

9. Proiectul de Lege pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii 
nr. 249/2004 privind pensiile ocupaţionale.PLX117/2005 s-a dezbătut în prezenţa 
domnului Mihai Seitan –secretar de stat la MMSSF , Georgeta Gheorghe – director şi 
a doamnei Cecilia Sebe – expert în cadrul aceluiaşi minister. 

Având în vedere faptul că Legea nr. 249/2004 a intrat în vigoare la 1 
ianuarie 2005, şi că în lipsa normelor aceasta este inoperabilă, se impune adoptarea 
unei ordonanţe de urgenţă care să suspende termenul de aplicare până la 1 iulie 2005 
inclusiv, astfel încât atât modificările necesare ale legislaţiei privind pensiile 
ocupaţionale, prevăzute în programul de guvernare, cât şi elaborarea normelor şi 
crearea structurii operaţionale de supraveghere să fie definitivate. 

Doamna deputat Iordache Graţiela întreabă de ce se apelează la Fondul de 
garantare care are destinaţii precise. 
                Doamna Georgeta Gheorghe precizează că la disponibilul din Fondul de 
garantare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor apelează, cu titlu de împrumut 
rambursabil  iar restituirea banilor se va face în momentul în care sunt autorizaţi 
agenţii. 
                În urma supunerii la vot, cu majoritate (o abţinere doamna deputat Iordache 
Graţiela), comisia a hotărât întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 

 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
Eugen Nicolăescu 

 
 

Întocmit, 
Giorgiana Ene 


