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PROCES – VERBAL 

 
al  şedinţelor comisiei din zilele de 17, 18 şi 19.10.2006 

 
 
 
La lucrările comisiei din zilele de 17, 18 şi 19.10.2006 sunt prezenţi 23 

deputaţi, fiind absenţi motivat 4, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: 
 
-    Amarie Constantin                  deputat  PSD 
- Doică Cătălin 
- Ioan Andreica 
 
- Munteanu Ortansa 
 
- Adrian Remen 
- Istvan Toke 
 
- Călinoiu Dumitru 

 

Ministerul Finanţelor Publice 
Ministerul Transporturilor, Construcţiilor 
şi Turismului 
Ministerul Transporturilor, Construcţiilor 
şi Turismului 
Ministerul Culturii şi Cultelor  
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale 
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei 

 
Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Mihai Tănăsescu, preşedintele 

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

I. FOND 
 

1. Propunerea legislativă privind suportarea de la bugetul de stat 
a tarifelor aferente analizei şi verificării documentaţiilor de 
scoatere a terenurilor din circuitul agricol. Raport comun cu 
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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice PLX710/06 
2. Propunerea legislativă privind aprobarea unor măsuri 
financiare pentru IMM-urile din industria berii. Plx723/06 
3. Propunerea legislativă privind aprobarea unor măsuri 
financiare pentru societăţile comerciale din industria berii. 
Plx724/06 
4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 47/2006 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. PLX 734/06 
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
37/2006 privind măsuri pentru finanţarea reconstruirii/reparării 
unor case de locuit din zonele în care s-au produs calamităţi 
naturale în anul 2006.PLX 735/06 

 
II. AVIZE 

 
6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor 
publici din sistemul administraţiei penitenciare. PLX 730/06 
7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 49/2006 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative care reglementează identificarea şi înregistrarea 
ecvinelor şi constituirea unei baze de date pentru acestea. PLX 
731/06 
8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2006 pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare 
pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei 
pentru plata energiei termice. PLX 732/06 
9. Proiectul de Lege pentru stabilirea unor măsuri privind 
acţiunile şi cererile în justiţie formulate de cultele religioase 
recunoscute din România. PLX 733/06 
10. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în 
domeniul învăţământului, aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 
6/2005.Plx 652/06 

 
Înainte de începerea dezbaterilor actelor normative înscrise pe ordinea de zi 

domnul preşedinte Mihai Tănăsescu informează membrii Comisiei despre 
nominalizarea în funcţia de vicepreşedinte a domnului Călianu Petru de  Grupul 
parlamentar al Partidului Conservator, conform algoritmului politic, pe locul rămas 
vacant prin plecarea doamnei deputat Iordache Graţiela Denisa. 
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Propunerea privind numirea domnului deputat Călianu Petru ca 
vicepreşedinte al Comisiei a fost supusă la vot şi aprobată în unanimitate. 
 

Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 
 

I. FOND 
 
1.Propunerea legislativă privind suportarea de la bugetul de stat a tarifelor 

aferente analizei şi verificării documentaţiilor de scoatere a terenurilor din circuitul 
agricol. Raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice PLX710/06 s-a dezbătut în prezenţa domnului 
Nicolae Popa-deputat PC în calitate de iniţiator al acestei propuneri legislative. 

Domnul deputat Nicolae Popa a informat membrii comisiei despre tarifele 
mari care se percep pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol. Sumele 
exorbitante care se solicită descurajează pe cei care au intenţia să investească în 
agricultură. Domnia Sa precizează că această propunere legislativă nu este susţinută 
de Guvern şi este respinsă de Senat.  

Domnul deputat face precizarea că îşi retrage această propunere legislativă 
deoarece pregăteşte un alt act normativ care este agreat de Guvern şi urmează să îl 
supună dezbaterii Parlamentului. 

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

2.Propunerea legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare pentru 
IMM-urile din industria berii. Plx723/06 

3.Propunerea legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare pentru 
societăţile comerciale din industria berii. Plx724/06 

Propunerile legislative înscrise la punctele 2 şi 3 pe ordinea de zi au acelaşi 
obiect de reglementare şi au fost dezbătute împreună. 

Prima propunere legislativă a fost susţinută de doamna deputat Iordache 
Graţiela şi domnul deputat Mocanu Alexandru. 

Doamna deputat Iordache Graţiela informează membrii comisiei că această 
propunere legislativă reprezintă o schemă de ajutor de stat şi este avizată de Consiliul 
Concurenţei. Scopul actului normativ este acela de a ajuta întreprinderile mici şi 
mijlocii din industria berii având în vedere că acestea au acumulat o serie de datorii 
ca urmare a aplicării necorespunzătoare a accizelor. Aceste companii vor trebui să 
facă proiecte investiţionale şi să contribuie cu cofinanţare în cadrul schemei de ajutor 
de stat. 

Domnul deputat Mocanu Alexandru precizează că există o singură 
diferenţă între cele două propuneri legislative şi anume actul normativ de la punctul 3 
de pe ordinea de zi la articolul 2 alineatul (2) precizează că sumele achitate cu titlu de 
sume reeşalonate se compensează cu datoriile curente pe anul 2005. 

Domnul deputat Nini Săpunaru menţionează că sunt 24 de societăţi 
comerciale din industria berii, 8 societăţi au datorii la bugetul de stat iar dintre 
acestea o societate comercială din judeţul Teleorman a acumulat 60% din totalul 
datoriilor. Domnia Sa şi-a manifestat nedumerirea considerând că prin adoptarea 
acestui act normativ societăţile cu datorii sunt „premiate” . 
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Domnul deputat Mocanu Alexandru precizează că sunt 12 fabrici de bere 
cu o capacitate de producţie mai mică de 200 mii hl/an şi 12 fabrici cu o capacitate de 
producţie mai mare de  200mii hl/an. Problema a apărut când statul a acţionat cu o 
politică fiscală diferită faţă de Uniunea Europeană în sensul că nivelul de accize a 
fost acelaşi pentru toate societăţile indiferent de capacitatea de producţie. Din anul 
2003 nivelul de accize se stabileşte în funcţie de capacitatea fabricii, moment în care 
societăţile au început să-şi achite datoriile curente şi chiar o parte din datoriile 
restante; însă capacitatea de plată a datoriilor acumulate, este foarte mică.  

Domnul deputat Mocanu Alexandru menţionează că IMM acoperă 4% din 
producţia internă de bere . 

Domnul deputat Mocanu Alexandru subliniază că odată aprobat acest act 
normativ nu înseamnă că automat datoriile societăţilor respective vor fi şterse, ele 
trebuie să îndeplinească cumulativ o serie de criterii ca să poată beneficia de schema 
de ajutor de stat. 

Doamna deputat Iordache Garţiela precizează că neîndeplinirea uneia din 
condiţiile prevăzute la articolul 1 presupune neacordarea ajutorului de stat societăţii 
respective. Domnia Sa menţionează că acest act normativ rezolvă şi probleme sociale. 

Doamna deputat Rusu Mihaela propune modificarea datei prevăzute la 
litera b) a alineatului (1) a articolului 3 şi anume „ nu s-au aflat în procedura de 
reorganizare judiciară sau faliment până la data de 31.12.2003”. 

Domnul deputat Călianu Petru propune amânarea dezbaterilor până când 
Guvernul va transmite un punct de vedere clar. Propunerea de amânare a fost respinsă 
cu majoritate de voturi. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu consideră trebuie protejate companiile 
româneşti din industria berii , să se folosească această schemă de ajutor de stat, să se 
dea o şansă acestor societăţi să meargă mai departe. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu supune la vot propunerea legislativă 
privind aprobarea unor măsuri financiare pentru IMM-urile din industria berii cu 
amendamentul propus de doamna deputat Rusu Mihaela, ţinând cont de observaţiile 
Guvernului şi de avizul Consiliului Concurenţei .  

În urma supunerii la vot a propunerii legislative privind aprobarea unor 
măsuri financiare pentru IMM-urile din industria berii (Pl-x 723/06), cu 
majoritate de voturi, Comisia a hotărât întocmirea unui raport cu amendamente. 

În urma supunerii la vot a propunerii legislative privind aprobarea unor 
măsuri financiare pentru societăţile comerciale din industria berii (Pl-x 724/06), 
cu majoritate de voturi, Comisia a hotărât întocmirea unui raport de respingere. 

4.Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2006 
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. PLX 
734/06 s-a dezbătut în prezenţa domnului Doică Cătălin – secretar de stat la 
Ministerul Finanţelor Publice. 

Cadrul de reglementare referitor la recuperarea sumelor plătite necuvenit 
sau pierdute din asistenţa financiară nerambursabilă acordată României de Uniunea 
Europeană şi din cofinanţarea aferentă a fost stabilit prin Ordonanţa Guvernului nr. 
79/2003. Având în vedere că: recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a 
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fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător este un proces îndelungat; 
serviciile Comisiei Europene emit Note de debit prin care se stabilesc termene exacte 
de rambursare a sumelor plătite în mod necuvenit care nu au fost recuperate; 
serviciile Comisiei Europene calculează penalităţi de întârziere în cazul în care 
sumele plătite în mod necuvenit nu sunt rambursate la termenele prevăzute în Notele 
de debit, este necesară crearea bazei legale pentru cuprinderea în bugetul 
ordonatorilor de credite a sumelor necesare achitării către bugetul Comunităţii 
Europene a debitelor stabilite de serviciile Comisiei Europene ca urmare a corecţiilor 
financiare până la recuperarea acestora de la contractori. 

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

5.Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2006 
privind măsuri pentru finanţarea reconstruirii/reparării unor case de locuit din zonele 
în care s-au produs calamităţi naturale în anul 2006.PLX 735/06 s-a dezbătut în 
prezent în prezenţa domnului Ioan Andreica – secretar de stat la Ministerul 
transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. 

Din fondul constituit în conformitate cu prevederile art. 40 din Legea nr. 
10/1995 privind calitatea în construcţii, cu  modificările ulterioare, se pot finanţa, în 
mod excepţional, acţiunile de achiziţionarea centralizată de materiale prin Agenţia 
Naţională pentru Locuinţe, pentru reconstruirea/repararea unor case de locuit, precum 
şi/sau acţiunile de proiectare/executare a unor lucrări privind atenuarea efectelor 
inundaţiilor şi/sau alunecărilor de teren din zonele în care s-au produs calamităţile 
naturale în anul 2006. 

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

 
II. AVIZE 

 
6.Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 

privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici din sistemul 
administraţiei penitenciare. PLX 730/06 

AMÂNAT 
7.Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 49/2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care 
reglementează identificarea şi înregistrarea ecvinelor şi constituirea unei baze de date 
pentru acestea. PLX 731/06 

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

8.Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 
privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi 
populaţiei pentru plata energiei termice. PLX 732/06 

În urma supunerii la vot, cu majoritate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 
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9.Proiectul de Lege pentru stabilirea unor măsuri privind acţiunile şi 
cererile în justiţie formulate de cultele religioase recunoscute din România. PLX 
733/06 

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

10.Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului, aprobată, 
cu modificări, prin Legea nr. 6/2005.Plx 652/06 

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

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 
 

 
 
 

Întocmit, 
Ene Giorgiana 
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