
Parlamentul  României

           

 

PROCES – VERBAL

al  şedinţelor comisiei din zilele de  11, 12 şi 13 martie 2003

La lucrările comisiei din zilele de 11, 12 şi 13.03.2003 sunt prezenţi 24
deputaţi, fiind absenţi motivat 1, iar nemotivat 0.

La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi:

- domnul Mircea Chiş - Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
- domnul Păunică Mihai - Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
- domnul Laurenţiu D. Tănase - Ministerul Culturii şi Cultelor;
- doamna Tudoriţa Enculescu - Ministerul Culturii şi Cultelor;
- domnul Andrei Popescu - Ministerul Integrării Europene;
- domnul Răzvan Cotovelea - Ministerul Integrării Europene;
- domnul Negoescu Sorin - Ministerul Lucrărilor Publice,

Transporturilor şi Locuinţei;
- doamna Gheorghiu Mădălina - Ministerul Lucrărilor Publice,

Transporturilor şi Locuinţei;
- doamna Ionescu Cornelia - Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi

Pădurilor.

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Florin Georgescu, preşedintele
comisiei.

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

I. FOND

1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 2
convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat
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finanţe şi bănci

Bucureşti,       14.03.2003  
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la Bucureşti la 2 august 2002 şi la Bruxelles la 11 aprilie 2002, la
Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi
Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă
acordată prin Instrumentul pentru politici Structurale de
Preaderare pentru măsura "Lărgirea la 4 benzi a drumului
naţional DN 5 Bucureşti - Giurgiu", semnat la Bucureşti la 22
decembrie 2000 şi la Bruxelles la 23 octombrie
2000.PL156/2003
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
8/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre
Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul
orizontal de pregătire a ţărilor candidate pentru descentralizarea
extinsă (EDIS) în managementul fondurilor de preaderare în
România, semnat la Bucureşti la 23 octombrie 2002.PL158/2003
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
10/2003 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile
de finanţare referitoare la Programul naţional PHARE 2000,
Programul ACCESS 2000 şi Facilitatea suplimentară pentru
investiţii 2001.PL160/2003
4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
22/2003 pentru modificarea alin. (3) al art. I din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor
măsuri financiare.PL164/2003
5. Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanţei
Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar
valutare, cu modificările şi completările
ulterioare.PL635/2002/03

II. AVIZE

6. Proiectul Legii pomiculturii.PL112/2003
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 186/2002 privind creşterile salariale ce se vor
acorda în anul 2003 controlorilor financiari din cadrul Curţii de
Conturi, salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 160/2000.PL114/2003
8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
1/2003 pentru ratificarea Convenţiei complementare între
Ministerul de Interne din România şi Ministerul Afacerilor
Externe din Republica Franceză privind continuarea finanţării
lucrărilor de reparaţii, amenajări şi dotări cu mobilier şi material
didactic a localului Şcolii de Aplicaţie a Jandarmeriei Române,
semnată la Bucureşti la 9 iulie 2002.PL116/2003
9. Proiectul de Lege privind pregătirea economiei naţionale şi a
teritoriului pentru apărare.PL117/2003
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10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 4/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda
în anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr.
142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea
clerului.PL126/2003
11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr. 9/2003 pentru ratificarea Acordului privind programul de
cooperare pentru dezvoltare pentru o perioadă de cinci ani dintre
Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene, semnat la
Bucureşti la 20 iulie 2002.PL159/2003
12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr. 30/2003 pentru modificarea art. 36 din Legea nr. 105/1996
privind evidenţa populaţiei şi cartea de identitate.PL165/2003
13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr. 35/2003 pentru modificarea şi completarea unor prevederi
legale privind serviciile publice de alimentare cu apă şi de
canalizare şi serviciile publice de salubrizare a
localităţilor.PL166/2003
14. Proiectul de Lege pentru aprobarea 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.PL168/2003
15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a
deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală.PL172/2003

Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu:

I. FOND

1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între
Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 2 august 2002 şi la
Bruxelles la 11 aprilie 2002, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul
României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată
prin Instrumentul pentru politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Lărgirea la
4 benzi a drumului naţional DN 5 Bucureşti - Giurgiu", semnat la Bucureşti la 22
decembrie 2000 şi la Bruxelles la 23 octombrie 2000.PL156/2003

În cadrul Programului ISPA, a fost aprobat şi ratificat, prin Legea nr.
382/2001, Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia
Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul
pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Lărgirea la 4 benzi a
drumului naţional DN 5 Bucureşti - Giurgiu", semnat la Bucureşti la 22 decembrie
2000 şi la Bruxelles la 23 octombrie 2000.

Conform prevederilor din Anexa 1 la acest Memorandum, reprezentanţii
Comisiei Europene au convenit cu reprezentanţii instituţiilor române implicate
(Ministerul Integrării Europene; Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi
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Locuinţei şi Ministerul Finanţelor Publice) completarea proiectului prevăzut iniţial în
Memorandumul de finanţare, cu executarea lucrărilor de construcţie a variantei de
ocolire a localităţii Adunaţii Copăceni.

Costul lucrărilor de execuţie pentru varianta de ocolire Adunaţii Copăceni
va fi de 11.000.000 euro, dar datorită realocării costurilor între categoriile de
activităţi pentru componentele “Varianta de ocolire Adunaţii Copăceni” şi
“Reabilitare secţiunea Adunaţii Copăceni – Giurgiu”, suplimentarea cheltuielilor
eligibile totale de la bugetul de stat va fi de numai 8.333.833 euro.

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

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2003
pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi
Comisia Europeană referitor la Programul orizontal de pregătire a ţărilor candidate
pentru descentralizarea extinsă (EDIS) în managementul fondurilor de preaderare în
România, semnat la Bucureşti la 23 octombrie 2002.PL158/2003

Prin Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia
Europeană referitor la Programul orizontal de pregătire a ţărilor candidate pentru
descentralizarea extinsă (EDIS) în managementul fondurilor de preaderare în
România, cuantumul asistenţei financiare acordate României este de 0,9 milioane
euro şi se va concretiza în audit operaţional, instruire, seminarii, campanii de
informare cu privire la fondurile structurale, elaborarea de manuale de audit, de
management financiar şi de control, adaptate fiecărei instituţii din cele implicate în
program (Fondul Naţional şi Agenţiile de Implementare)

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

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2003
pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finanţare referitoare la
Programul naţional PHARE 2000, Programul ACCESS 2000 şi Facilitatea
suplimentară pentru investiţii 2001.PL160/2003

Pe baza cererilor oficiale ale agenţiilor de implementare (Oficiul de Plăţi şi
Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării
şi Prognozei), Ministerul Integrării Europene a solicitat COMISIEI EUROPENE
extinderea perioadelor de contractare şi/sau plată prevăzute în Memorandumurile de
finanţare pentru Programul naţional Phare 2000 (RO0004-RO0007), Programul
RO0006 (ACCESS) şi Facilitatea suplimentară de investiţii 2001 (RO0101).

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

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2003
pentru modificarea alin. (3) al art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare.PL164/2003

În Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea
unor măsuri financiare, a fost prevăzut că finanţarea cheltuielilor de la bugetul de stat
aferente facilităţilor acordate elevilor şi studenţilor pentru transportul pe calea ferată
şi cu metroul să se facă, începând cu 1 ianuarie 2002, pe baza foilor de drum eliberate
prin unităţile de învăţământ preuniversitar şi universitar potrivit metodologiei
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aprobate prin ordin comun al MCI şi Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor
şi Locuinţei.

Actuala reglementare, prin eliberarea foilor de drum pentru călătorie,
reprezintă o amplificare a birocraţiei, o premisă pentru naşterea unor acte de corupţie,
îngreunarea liberei circulaţii a elevilor şi studenţilor, precum şi îngreunarea activităţii
de secretariat din unităţile de învăţământ, perturbarea programului de învăţământ.

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

5. Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr.
15/1996 privind întărirea disciplinei financiar valutare, cu modificările şi
completările ulterioare.PL635/2002/03

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui raport de respingere din următoarele considerente:

- propunerea de majorare a plafonului admisibil de plăţi în numerar către
persoane juridice şi, implicit, a celui rămas în casieriile acestora nu se justifică având
în vedere diversitatea instrumentelor de plată fără numerar promovate şi utilizate de
băncile comerciale, care reprezintă tot atâtea mijloace flexibile în vederea achitării
obligaţiilor dintre agenţii economici;

- începând cu introducerea sistemelor moderne de plată, printre care şi cea
a cardurilor de debit şi a celor de credit, s-a anexat prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.193/2002, cadrul juridic necesar şi suficient prin care agenţii
economici îşi pot achita obligaţiile faţă de instituţiile colectoare de impozite şi taxe,
cât şi a celor datorate către agenţii economici furnizori de servicii de utilitate publică.

II. AVIZE

6. Proiectul Legii pomiculturii.PL112/2003
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât

elaborarea unui aviz în forma prezentată de Guvern.
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr. 186/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 controlorilor
financiari din cadrul Curţii de Conturi, salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 160/2000.PL114/2003

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

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2003
pentru ratificarea Convenţiei complementare între Ministerul de Interne din România
şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind continuarea
finanţării lucrărilor de reparaţii, amenajări şi dotări cu mobilier şi material didactic a
localului Şcolii de Aplicaţie a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 9 iulie
2002.PL116/2003

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

9. Proiectul de Lege privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului
pentru apărare.PL117/2003
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În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui aviz în forma adoptată de Senat.

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 4/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003
personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului
pentru salarizarea clerului.PL126/2003

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

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2003
pentru ratificarea Acordului privind programul de cooperare pentru dezvoltare pentru
o perioadă de cinci ani dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene,
semnat la Bucureşti la 20 iulie 2002.PL159/2003

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

12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2003
pentru modificarea art. 36 din Legea nr. 105/1996 privind evidenţa populaţiei şi
cartea de identitate.PL165/2003

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

13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2003
pentru modificarea şi completarea unor prevederi legale privind serviciile publice de
alimentare cu apă şi de canalizare şi serviciile publice de salubrizare a
localităţilor.PL166/2003

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

14. Proiectul de Lege pentru aprobarea 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.PL168/2003

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

15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003
privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv
depozitarea finală.PL172/2003

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

PREŞEDINTE,

Prof. dr. Florin Georgescu

Întocmit,
Exp. Titurişcă Gabriela
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