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PROCES – VERBAL 

 
al  şedinţei comisiei din ziua de 23.09.2005 

 
 
 
 
La lucrările comisiei din ziua de 23 septembrie 2005 sunt prezenţi 20 

deputaţi, fiind absenţi motivat 5, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: 
 
- domnul Bodu Sebastian - Ministerul Finanţelor Publice; 
- doamna Cucu Florinela - Ministerul Finanţelor Publice; 
- doamna Anghel Tanţi - Ministerul Finanţelor Publice; 
- domnul Popescu Moise - Ministerul Finanţelor Publice; 
- domnul Dănilă Cătălin - Ministerul Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei; 
- domnul Gibescu Ion - Ministerul Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei; 
- domnul Crişan Nicolae - Comisia pentru Supravegherea 

Asigurărilor; 
- domnul Baltă Tudor - Comisia pentru Supravegherea 

Asigurărilor; 
 

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Mihai Nicolae Tănăsescu, 
preşedintele comisiei. 

 
 
 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

Bucureşti,      26.09.2005   
Nr. 22/434                              

Administrator



 2

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. 94/2005 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agenţiilor 
de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de 
microcredite. PLX319/2005 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 122/2005 pentru ratificarea Acordului cadru de 
împrumut între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului 
Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 
august 2005. PLX360/2005 
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi 
financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind 
denominarea monedei naţionale. PLX368/2005 
4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri 
privind numărul de posturi şi cheltuieli de personal în sectorul 
bugetar. PLX369/2005 
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de 
recuperare a sumelor de bani datorate Agenţiei Domeniilor 
Statului de către partenerii contractuali. PLX371/2005 
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 56/2005 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la 
gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către 
Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare 
aferente acestora.PLX372/2005 
7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 61/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România. 
PLX362/2005 
8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 63/2005 pentru reglementarea unor măsuri de 
reducere a cheltuielilor de personal în anul 2005. PLX370/2005 

 
II. AVIZE 

 
9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 101/2005 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2004 privind 



 3

instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială 
"Automobile Dacia" - S.A. PLX329/2005 
10. Proiectul de Lege privind instituirea sistemului de garanţii 
pentru importul şi exportul produselor agricole. PLX363/2005 
11. Proiectul de Lege privind instituirea sistemului de certificate 
pentru import şi export de produse agricole. PLX364/2005 
12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă 
nr.43/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
Urgenţă nr.119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea 
Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic Sidex S.A. Galaţi şi 
a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind 
valorificarea unor active ale statului. PLX366/2005 
13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.42/2005 privind instituirea unor măsuri de 
reorganizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. 
în vederea privatizării. PLX367/2005 
14. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor 
încadrate în muncă. PLX374/2005 
15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Institutului European din 
România.PLX376/2005 
 
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 

 
I. FOND 

 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 94/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2000 
privind acreditarea agenţiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru 
acordarea de microcredite. PLX319/2005 

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

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 122/2005 pentru ratificarea Acordului cadru de împrumut între România şi Banca 
de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 
1 august 2005. PLX360/2005 s-a dezbătut în prezenţa domnului Bodu Sebastian – 
secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice şi a doamnei Cucu Florinela – sef 
serviciu. 

Doamna Cucu Florinela informează membrii comisiei că prin proiectul de 
Lege suspus dezbaterii se propune spre aprobare şi ratificare Acordul cadru de 
împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în valoare de 
51.200.000 euro, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea porţiunilor din 
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reţeaua de drumuri şi căi ferate afectate de inundaţii din primăvara anului 2005 în 
România, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005. 

În lunile aprilie-mai 2005 au fost afectate de inundaţii 28 de judeţe şi 393 
localităţi de pe teritoriul României. 

Costul total al proiectului este estimat la circa 64.000.000 euro, din care 
51.200.000 euro reprezintă împrumutul acordat de BDCE. Restul de 12.800.000 euro 
se asigură din prevederile bugetare ale Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului, la care se adaugă 12.672.000 euro, cheltuieli de natura taxelor. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu doreşte să cunoască care este perioada 
pentru care se acordă împrumutul. 

Doamna Cucu Florinela răspunde că împrumutul se acordă pe o perioadă 
de 20 de ani, cu o perioadă de graţie de 5 ani. 

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

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în 
aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale. PLX368/2005 
s-a dezbătut în prezenţa domnului Bodu Sebastian – secretar de stat în cadrul 
Ministerul Finanţelor Publice şi a doamnei Anghel Tanţi – sef proiect. 

Doamna Anghel Tanţi prezintă membrilor comisiei că în urma aplicării 
Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale înregistrarea impozitelor 
şi taxelor s-a făcut cu zecimale, motiv pentru care sistemul informatic a fost 
supraîncărcat. Aplicarea regulilor de rotunjire sunt necesare pentru creşterea 
operativităţii aplicaţiilor informatice . 

Domnia sa informează că s-au adus precizări referitoare la veniturile din 
salarii şi impozitul lunar reţinut care se stabilesc în monedă nouă. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu prezintă amendamentul formulat şi  
semnat de domnul deputat Sandu Capră şi domnul deputat Dragomir Gheorghe 
precizând că acesta clarifică conţinutul art.1 alineatul (1). 

Domnul Bodu Sebastian a fost de acord cu amendamentul prezentat 
Supus la vot, amendamentul domnilor deputaţi a fost adoptat cu 

unanimitate de voturi. 
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 

unui raport cu amendamente. 
4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi şi cheltuieli 
de personal în sectorul bugetar. PLX369/20052005  s-a dezbătut în prezenţa domnului 
Bodu Sebastian – secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice şi domnul Moise 
Popescu  - director general în cadrul aceluiaşi minister. 

Domnul Sebastian Bodu informează membrii comisiei că în cadrul 
negocierilor cu Fondul Monetar Internaţional s-a instituit monitorizarea numărului de 
posturi şi a cheltuielilor de personal pentru crearea unei baze de date privind situaţia 
numerică şi structura pe funcţii a personalului din instituţiile publice, indiferent de 
forma de finanţare. 
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Domnul Moise Popescu menţionează că prin prezenta ordonanţă de urgenţă 
se urmăreşte instituirea unui cadru legal unitar privind monitorizarea numărului şi 
cheltuielilor de personal. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu consideră că este un act normativ 
foarte bun care instituie disciplina în acest domeniu. Domnia Sa întreabă dacă nu se 
putea face monitorizarea printr-o simplă cerere din partea Ministerului Finanţelor 
Publice fără a se emite o ordonanţă de urgenţă. 

Domnul Moise Popescu răspunde că prin această ordonanţă prevederile 
privind monitorizarea numărului şi a cheltuielilor de personal se extind şi pentru 
bugetele locale. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui raport în forma adoptată de Senat. 

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate 
Agenţiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali. PLX371/2005 s-a 
dezbătut în prezenţa domnului Tanczos Barna, preşedinte-director general la Agenţia 
Domeniilor Statului. 

Domnul Tanczos Barna prezintă membrilor comisiei că , în prezent, 
Agenţia Domeniilor Statului are de recuperat de la partenerii contractuali o sumă de 
aproximativ 3.120 miliarde lei, provenită pe de o parte din executarea contractelor de 
vânzare-cumpărare de acţiuni, precum şi contracte de exploatare eficientă a 
terenurilor din patrimoniul agenţiei. 

Domnia Sa precizează că prin această ordonanţă de urgenţă se 
reglementează o procedură similară cu ceea care asigură Autorităţii pentru 
Valorificarea Activelor Statului posibilitatea modificării contractelor în sensul 
asigurării unei mai bune executări a creanţelor încasate. De asemenea domnia Sa 
menţionează că în cadrul Agenţiei Domeniilor Statului s-a înfiinţat corpul propriu de 
executori. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu doreşte să cunoască dacă în legislaţia 
anterioară nu au fost prevăzute aceste reglementări. 

Domnul Tanczos Barna a răspuns că nu au existat aceste reglementări drept 
pentru care au fost nevoiţi să apeleze la executori judecătoreşti şi să plătească taxa 
judiciară. 

Domnul deputat Gubandru Aurel întreabă dacă Agenţia Domeniilor 
Statului are executori specializaţi şi dacă au o manieră practică. 

Domnul Tanczos Barna subliniază că s-a înfiinţat corpul propriu de 
executori iar activitatea se desfăşoară foarte bine şi informează că, de exemplu, de la 
intrarea în vigoare a ordonanţei şi până în prezent sunt aproximativ 100 de dosare 
pentru care s-a aplicat blocarea conturilor bancare. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu consideră că acest act normativ 
întăreşte disciplina financiară , resursele umane având un rol important şi îşi exprimă 
speranţa că Agenţia va putea recupera cele 3.120 miliarde lei. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui raport în forma adoptată de Senat. 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 56/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
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nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de 
către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente 
acestora.PLX372/2005 

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

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 61/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările 
şi reasigurările în România. PLX362/2005 s-a dezbătut în prezenţa domnului Crişan 
Nicolae –preşedinte Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi a domnului Baltă 
Tudor – membru. 

Domnul Crişan Nicolae informează membrii comisiei că în procesul de 
integrare în Uniunea Europeană, România şi-a asumat prin documentele de negociere 
de la Capitolul 3 – Libera circulaţie a serviciilor, modificarea şi completarea unor 
prevederi din cadrul legislaţiei privind asigurările, în concordanţă cu directivele 
europene din acest domeniu. 

Domnia Sa prezintă amendamentele şi completările la Legea nr. 136/1995 
privind asigurările şi reasigurările în România cu modificările şi completările 
ulterioare care se propun a fi adoptate. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu menţionează că este un act normativ 
care este în întâmpinarea legislaţiei europene, pune la punct o serie de reglementări şi 
consideră că va aduce un plus de calitate în acest segment al asigurărilor şi 
reasigurărilor. 

Domnia Sa propune o modificare de formă la articolul care cuprinde 
contravenţii şi anume înlocuirea sintagmei “lei noi” cu  “RON”. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui raport în forma adoptată de Senat. 

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 63/2005 pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal 
în anul 2005. PLX370/2005 s-a dezbătut în prezenţa domnului Dănilă Cătălin-Ionel – 
secretar de stat la Ministerul Muncii ,Solidarităţii Sociale şi Familiei şi a domnului 
Gibescu Ion – director. 

Domnul Dănilă Cătălin-Ionel informează membrii comisiei că prezentul 
proiect de lege reglementează unele măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în 
anul 2005 astfel încât, nivelul acestora cuprinse în bugetul general consolidat, să 
reprezinte 5% din Produsul Intern Brut: se propune începând cu semestrul II, 
suspendarea acordării de premii lunare, suspendarea ocupării prin concurs a 
posturilor vacante din statul de funcţii, cu excepţia posturilor unice, a posturilor 
necesare implementării angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea la 
Uniunea Europeană, a posturilor din structura Casei Naţionale de Pensii şi Alte 
Drepturi de Asigurări Sociale, precum şi a celor care au deja formalităţile pentru 
ocuparea acestora. 

Doamna deputat Rusu Mihaela consideră că acordarea de premii 
personalului reprezintă un stimulent, reflectă calitatea muncii depuse. Domnia Sa 
întreabă de ce trebuie să se ia acest drept. 

Domnul deputat Gubandru Aurel propune eliminarea art. I deoarece 
calitatea muncii desfăşurată de fiecare persoană trebuie stimulată şi consideră că dacă 
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nu este stimulare calitate muncii scade. Domnia Sa menţionează că PIB are tendinţa 
de a creşte şi consideră că la 31 decembrie a.c. PIB-ul va fi mai mare decât cel 
prognozat şi pot fi acordate şi premiile. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu  precizează că înţelege restricţiile 
impuse de FMI, dar dacă execuţia bugetară este bună,  de ce nu se creează o 
posibilitate ca prin încadrarea în limita de 5% din PIB, să se acorde aceste prime. 

Domnul Popescu Moise, director general la MFP, consideră că nu se poate 
merge pe ideea că evoluţia economică şi execuţia bugetară vor avea alţi indicatori 
decât cei avuţi la rectificarea bugetară. Domnia Sa subliniază că există riscul ca aceşti 
indicatori să nu se realizeze. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu propune reprezentanţilor Ministerului 
Muncii să analizeze propunerea făcută de domnii deputaţi şi săptămâna viitoare să se 
prezinte un punct de vedere negativ sau pozitiv. 

Domnul deputat Mocanu Alexandru menţionează că există disponibilitate 
din partea Guvernului să rezolve favorabil propunerile făcute. Domnia Sa dă asigurări 
că în măsura în care apare o oportunitate pentru rezolvarea acestei probleme, 
Guvernul va emite o Ordonanţă de urgenţă. Domnia Sa apelează la înţelegere, 
amânarea nu rezolvă nimic, socotelile sunt bine făcute. 

Doamna deputat Iordache Graţiela îşi exprimă îngrijorarea faţă de blocarea 
posturilor. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu consideră că este mai bun un text 
îmbunătăţit decât să se emită ulterior o Ordonanţă de urgenţă. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu 8 voturi pentru, 5 împotrivă şi 2 abţineri, 
a hotărât elaborarea unui raport în forma adoptată de Senat. 
 

II. AVIZE 
 
9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 101/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 70/2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială 
"Automobile Dacia" - S.A. PLX329/2005 

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

10. Proiectul de Lege privind instituirea sistemului de garanţii pentru 
importul şi exportul produselor agricole. PLX363/2005 

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

11. Proiectul de Lege privind instituirea sistemului de certificate pentru 
import şi export de produse agricole. PLX364/2005 

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

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.43/2005 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.119/2001 privind unele 
măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic Sidex S.A. 
Galaţi şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor 
active ale statului. PLX366/2005 
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Cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât amânarea dezbaterilor ca 
urmare a lipsei iniţiatorului pentru susţinerea proiectului de  lege. 

13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.42/2005 privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de 
Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. în vederea privatizării. PLX367/2005 

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

14. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.130/1999 
privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă. PLX374/2005 

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

15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din 
România.PLX376/2005 

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

 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Mihai Nicolae Tănăsescu 

 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Ene Giorgiana 

 
 


