
Parlamentul  României

           

 

PROCES – VERBAL

al  şedinţelor comisiei din zilele de  01, 02 şi 03 aprilie 2003

La lucrările comisiei din zilele de 01, 02 şi 03 aprilie 2003 sunt prezenţi 24
deputaţi, fiind absenţi motivat 1, iar nemotivat 0.

La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi:

- domnul Cristea Viorel - Ministerul Administraţiei Publice;
- domnul Ungureanu Silviu - Ministerul Administraţiei Publice;
- domnul Costache Mircea - Ministerul Administraţiei Publice;
- domnul Călăraşu Ilie - Ministerul de Interne;
- domnul Dobroţanu Iulian - Ministerul Dezvoltării şi Prognozei;
- domnul Seucan Claudiu - Autoritatea pentru Privatizare şi

Administrarea Participaţiilor Statului.

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 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 11/2003 pentru modificarea Legii nr. 36/1993
privind finanţarea unor acţiuni de integrare economică şi
culturală între România şi Republica Moldova.PL222/2003
2. Proiectul de Lege privind aprobarea preluării de către
Ministerul Dezvoltării şi Prognozei a drepturilor şi obligaţiilor,
inclusiv a obligaţiilor de plată a cotizaţiei anuale, ce decurg din
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calitatea României de membru al Biroului Internaţional al
Expoziţiilor (BIE).PL241/2003

II. AVIZE

3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.PL230/2003
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de
restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi
naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital
majoritar de stat.PL240/2003
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale
poliţiştilor.PL231/2003
6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
42/2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de
iluminat public.PL232/2003
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
39/2003 privind procedurile de administrare a creanţelor
bugetelor locale.PL233/2003
8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.
11 alin. (1) şi art. 21 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 550/2002
privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a
statului şi a celor de prestări servicii, aflate în administrarea
consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor
aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes
local.PL637/2002/03
9. Propunerea legislativă  privind constituirea şi utilizarea
fondurilor destinate stimulării personalului Autorităţii Naţionale
pentru Protecţia Consumatorului şi al oficiilor pentru protecţia
consumatorilor judeţene, respectiv al municipiului
Bucureşti.PL464/2002

Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu:

I. FOND

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 11/2003 pentru modificarea Legii nr. 36/1993 privind finanţarea unor acţiuni de
integrare economică şi culturală între România şi Republica Moldova.PL222/2003

Ţinând cont de atitudinea ostilă, chiar agresivă, manifestată direct, prin
declaraţiile oficiale, precum şi, indirect, prin presa scrisă controlată, a puterii actuale
de la Chişinău, respectiv de obiectivul major de a promova şi finanţa din bugetul
României proiecte în care interesul ţării noastre este preponderent, precum şi pentru a
evita intrarea în conflict cu legea română în vigoare, propunem modificarea Legii nr.
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36/1993, prin reformularea articolului 1 şi abrogarea articolului 4. Astfel, articolul 1
va avea următoarea formulare : “pentru finanţarea de acţiuni importante de integrare
economică şi culturală între România şi Republica Moldova, se constituie Fondul la
dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova.”

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

2. Proiectul de Lege privind aprobarea preluării de către Ministerul
Dezvoltării şi Prognozei a drepturilor şi obligaţiilor, inclusiv a obligaţiilor de plată a
cotizaţiei anuale, ce decurg din calitatea României de membru al Biroului
Internaţional al Expoziţiilor (BIE).PL241/2003

În baza aprobării de către domnul Adrian Năstase, prim ministrul al
României, a memorandumurilor nr. C15/5441 şi nr. C9/02399, s-a decis ca Ministerul
Dezvoltării şi Prognozei să fie instituţia ce va coordona relaţiile cu Biroul
Internaţional al Expoziţiilor, ca urmare a desfiinţării direcţiei de specialitate din
cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

În acest sens se impune reglementarea preluării drepturilor şi obligaţiilor,
inclusiv a obligaţiilor de plată a cotizaţiei anuale, ce decurg din calitatea României de
membru al Biroului Internaţional al Expoziţiilor, precum şi modificarea Ordonanţei
Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile
internaţionale interguvernamentale la care România este parte, în sensul înlocuirii
Ministerului Afacerilor Externe cu Ministerul Dezvoltării şi Prognozei ca nouă
instituţie coordonatoare a relaţiilor cu Biroul Internaţional al Expoziţiilor.

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

II. AVIZE

3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei
fizice şi sportului nr. 69/2000.PL230/2003

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

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a
unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital
majoritar de stat.PL240/2003

În urma dezbaterilor, comisia, cu 3 voturi împotrivă şi 21 pentru, a hotărât
elaborarea unui aviz în forma prezentată de Guvern.

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003
privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor.PL231/2003

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

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2003
privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public.PL232/2003

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui aviz în forma adoptată de Senat.
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7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2003
privind procedurile de administrare a creanţelor bugetelor locale.PL233/2003

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

8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 11 alin. (1)
şi art. 21 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale
proprietate privată a statului şi a celor de prestări servicii, aflate în administrarea
consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul
regiilor autonome de interes local.PL637/2002/03

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui aviz în forma prezentată cu menţiunea ca la elaborarea raportului
să se aibă în vedere observaţiile Guvernului transmise în punctul de vedere.

9. Propunerea legislativă  privind constituirea şi utilizarea fondurilor
destinate stimulării personalului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorului şi al oficiilor pentru protecţia consumatorilor judeţene, respectiv al
municipiului Bucureşti.PL464/2002

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

1. Potrivit art. 29 alin. (3) din Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea
Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Preşedinţiei,
Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive, ministerele şi celelalte
instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice care, potrivit legii, au dreptul să
procedeze la confiscarea şi valorificarea de bunuri sau să aplice şi să încaseze
penalităţi, pot constitui un fond de până la 15% din valoarea acestora pentru
stimularea personalului. Din această prevedere rezultă că legiuitorul nu a dorit să
se ia în calcul şi sumele rezultate din amenzile aplicate şi încasate, pentru a nu se
ajunge la abuzuri din partea personalului care este autorizat, potrivit legii, să
aplice şi să încaseze amenzi, în vederea constituirii unui fond de stimulente mai
mare.

2. Potrivit art. 20 alin. (1) din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de
stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane
care ocupă funcţii de demnitate publică, persoanele care ocupă funcţii de demnitate
publică beneficiază doar de o indemnizaţie, ca unică formă de remunerare a activităţii
desfăşurate şi prin urmare acestea nu pot beneficia şi de alte drepturi salariale sau
stimulente, aşa cum se propune la art. 5 pct. a) din propunerea legislativă.

PREŞEDINTE,

Prof. dr. Florin Georgescu
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