
Parlamentul  României

           

 

PROCES – VERBAL

al  şedinţelor comisiei din zilele de  08, 09 şi 10 aprilie 2003

La lucrările comisiei din zilele de 08, 09 şi 10 aprilie 2003 sunt prezenţi 24
deputaţi, fiind absenţi motivat 1, iar nemotivat 0.

La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi:

- domnul Bogdan Horia - Ministerul Industriei şi Resurselor;
- domnul Dumitrescu Aureliu - Ministerul Administraţiei Publice;
- domnul Dragoş Şeuleanu - Societatea Română de Radiodifuziune.

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 trecerea cu titlu gratuit a unei părţi
dintr-un imobil, situat în municipiul Bucureşti, din proprietatea
publică a statului şi administrarea Regiei Autonome
Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat în proprietatea
privată a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.PL246/2003
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II. AVIZE

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 21/1991 privind cetăţenia română.PL181/2002
3. Propunerea legislativă pentru modificarea articolelor 23 şi 25
ale Legii asigurărilor sociale de sănătate nr.
145/1997.PL315/2002
4. Propunerea legislativă privind răspunderea vânzătorului pentru
bunurile de consum comercializate şi garanţiile comerciale
asociate acestora.PL326/2002
5. Propunerea legislativă privind regimul juridic al aşezămintelor
private de tip familial pentru copii aflaţi în
dificultate.PL294/2002
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
18/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind
organizarea şi    funcţionarea Societăţii Române de
Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune.PL248/2003
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
73/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de
alimentare cu energie termică produsă centralizat.PL508/2002
8. Propunerea legislativă privind repartizarea costurilor pentru
energia termică şi apă caldă.PL647/2002/03

Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu:

I. FOND

1. Proiectul de Lege privind trecerea cu titlu gratuit a unei părţi dintr-un
imobil, situat în municipiul Bucureşti, din proprietatea publică a statului şi
administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat în
proprietatea privată a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.PL246/2003

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2001 privind trecerea cu
titlu gratuit a unei părţi dintr-un imobil, situat în municipiul Bucureşti, din
patrimoniul Direcţiei Generale a Vămilor şi din patrimoniul Ministerului Finanţelor
Publice în proprietatea publică a statului şi, respectiv, în proprietatea privată a
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe s-a aprobat trecerea în proprietatea privată a
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe a unei părţi din imobilul bloc F3 din Bulevardul
Unirii, sector 3, Bucureşti (tronsoanele 2, 3 şi 4 – exclusiv parterul şi mezaninul
acestora şi parţial etajul I din tronsonul 3 – construcţie neterminată şi terenul aferent)
în proprietatea publică a statului şi administrarea Regiei Autonome “Administraţia
Patrimoniului Protocolului de Stat”  a altei părţi din blocul F3 (parterul, mezaninul
tronsoanelor 2, 3 şi 4 – construcţie neterminată şi terenul aferent).

Având în vedere faptul că imobilele se transmit cu titlu gratuit, prin
derogare de la dispoziţiile Legii nr. 213/1998, precum şi faptul că este necesară
abrogarea art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2001 privind trecerea cu
titlu gratuit a unei părţi dintr-un imobil, situat în municipiul Bucureşti, din patrimoniul
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Direcţiei Generale a Vămilor şi din patrimoniul Ministerului Finanţelor Publice în
proprietatea publică a statului şi, respectiv, în proprietatea privată a Agenţiei Naţionale
pentru Locuinţe, reglementarea acestei situaţii se poate realiza numai prin lege.

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

II. AVIZE

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.
21/1991 privind cetăţenia română.PL181/2002

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

- textul propus de iniţiator face referire doar la completarea Legii nr.
21/1991 şi nu la modificarea acesteia şi în acest context este necesară modificarea
titlului propunerii legislative;

- în contextul Legii nr. 21/1991, republicată, în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 98/2000, propunerea ar viza articolul 4, ceea ce ar conduce
la apariţia unor reglementări paralele;

- reglementarea propusă de iniţiator ar putea fi introdusă eventual ca o
completarea în cadrul art. 8 din Legea nr. 21/1991, republicată, ca o condiţie
suplimentară la acordarea cetăţeniei la cerere.

3. Propunerea legislativă pentru modificarea articolelor 23 şi 25 ale Legii
asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997.PL315/2002

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

Potrivit art. 137 alin. (5) din Constituţia României “nici o cheltuială
bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”. În acest sens, art.
15 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, prevede “că în cazurile
în care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte de acte normative a căror
aplicare atrage micşorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin
buget, iniţiatorii au obligaţia să prevadă şi mijloacele necesare pentru acoperirea
minusului de venituri sau majorarea cheltuielilor”, dispoziţie care lipseşte din
textul propunerii legislative.

Ministerul Sănătăţii şi Familiei a iniţiat un proiect de Lege privind
asigurările sociale de sănătate. Acest proiect de Lege se află în curs de definitivare.

4. Propunerea legislativă privind răspunderea vânzătorului pentru bunurile
de consum comercializate şi garanţiile comerciale asociate acestora.PL326/2002

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

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a elaborat
proiectul de Lege privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, care
transpune prevederile Directivei nr. 1999/44/CE, proiect de lege are se află, în
prezent, în curs de avizare la ministerele interesate.

Conform art. 14 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă trebuie evitată instituirea aceloraşi reglementări în două sau mai multe
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acte normative, reglementările din aceeaşi materie dispersate în legislaţia în vigoare
fiind supuse procesului de concentrare în reglementări unice.

Reglementările preconizate în  propunerea legislativă pot fi susţinute de
iniţiator ca amendamente la proiectul de Lege privind vânzarea produselor şi
garanţiile asociate acestora, pe care Guvernul urmează să-l promoveze la Camera
Deputaţilor.

5. Propunerea legislativă privind regimul juridic al aşezămintelor private de
tip familial pentru copii aflaţi în dificultate.PL294/2002

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

În prezent, cadrul legal în acest domeniu este asigurat, în principal, de
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în
dificultate, republicată, de Hotărârea Guvernului nr. 117/1999 pentru aprobarea
Normelor metodologice şi a măsurilor tranzitorii de aplicare a prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997, precum şi a Metodologiei de
coordonare a activităţilor de protecţie şi promovare a drepturilor copilului la nivel
naţional, de Hotărârea Guvernului nr. 217/1998 cu privire la condiţiile de obţinere a
atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesional.

Propunerea legislativă pune accentul, în mod deosebit, pe aspectele
economice şi financiare, tratând, în mod insuficient, îndatoririle, răspunderile şi
condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele chemate să lucreze ca
“părinţi sociali”. Pe de altă parte, nu rezultă care ar fi locul şi statutul acestei noi
profesii faţă de actualii asistenţi maternali, al căror statut este reglementat de
Hotărârea Guvernului nr. 217/1998.

În ceea ce priveşte facilităţile fiscale propuse a fi acordate, precizăm, că pe
de o parte, acestea trebuie integrate în reglementările fiscale, pentru respectarea
legii fundamentale, iar pe de altă parte, atribuţiile autorităţilor locale de aplicare a
politicii fiscale, nu pot fi limitate.

De asemenea, precizăm că de la 01 iunie 2002 a intrat în vigoare Legea nr.
345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată.

Potrivit art. 8 alin. (6) din Legea nr. 345/2002 se interzice utilizarea
noţiunii “cota zero” în actele normative care vor fi elaborate după intrarea în
vigoare a acestei legi.

Prin Memorandumul cu privire la politicile economice şi financiare ale
Guvernului României în perioada 2001 – 2002, convenite prin schimb de scrisori
între Bucureşti şi Washington, prin scrisoarea din 17 noiembrie 2001 a Ministerului
Finanţelor Publice şi Băncii Naţionale a României şi răspunsul din 31 octombrie
2001 al Fondului Monetar Internaţional, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 147/2001, s-a prevăzut amânarea introducerii cotei reduse de T.V.A.
pentru anii 2003 – 2004.

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2003
pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi
funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de
Televiziune.PL248/2003

La dezbaterea acestui proiect de lege a participat, ca invitat, domnul Dragoş
Şeuleanu – preşedintele Societăţii Române de Radiodifuziune – care a arătat că din
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cele 7800 de familii posesoare de aparate radio doar 2700 plăteau taxa. De aceea
Societatea Română de Radiodifuziune nu îşi va mai putea desfăşura activitatea. Prin
urmare, s-a impus micşorarea taxei, de la 30.000 lei la 15.000 lei, astfel încât aceasta
să fie plătită de toate familiile din România.

Totodată, Societatea Română de Radiodifuziune a hotărât reducerea
costurilor emisiunilor realizate de aceasta, organizarea de licitaţii pentru realizarea
emisiunilor, reducerea facturilor telefonice (deja facturile telefonice s-au redus cu 20
– 25% la convorbirile interne şi 65% la convorbirile internaţionale).

Domnul deputat Călin Popescu Tăriceanu, Grupul Parlamentar PNL,
vicepreşedintele comisiei, a arătat că radioul public a pierdut audienţa în favoarea
posturilor private de radio. Societatea Română de Radiodifuziune trebuie ajutată în
primul rând pentru că face educaţie, în al doilea rând pentru că se află într-o stare
tehnică deplorabilă, fiind un muzeu al tehnicii.

Domnul deputat Daniel Ionescu, Grupul Parlamentar PRM, secretarul
comisiei, a precizat că ar trebui să existe două acte normative separate pentru
Societatea Română de Radiodifuziune şi pentru Societatea Română de Televiziune.
Întrucât comisia nu a luat în considerare acest lucru, deputaţii Grupului Parlamentar
PRM va vota împotrivă.

Domnul deputat Florin Georgescu, Grupul Parlamentar PSD, preşedintele
comisiei, a arătat că pensionarii C.A.P. ar trebui să fie scutiţi de la plata taxei radio,
deoarece au pensii foarte mici. A fost formulat un amendament în acest sens.

Comisia a mai formulat două amendamente conform cărora asociaţiile şi
fundaţiile nonprofit ar trebui să nu fie scutite de la plata taxei radio, iar unităţile de
cult ar trebui să fie prevăzute separat şi să fie scutite de la plata acestei taxe. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu 3 voturi împotrivă, a hotărât elaborarea
unui aviz cu amendamente.

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/2002
privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu energie
termică produsă centralizat.PL508/2002

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

8. Propunerea legislativă privind repartizarea costurilor pentru energia
termică şi apă caldă.PL647/2002/03

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

Deoarece propunerea legislativă preia unele dispoziţii cuprinse în
Ordonanţa Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor
publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, se va ajunge la o dublă
reglementare, încălcându-se, astfel, prevederea art. 14 alin. (1) din Legea nr.
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
conform căreia “în procesul de legiferare trebuie evitată instituirea aceloraşi
reglementări în două sau mai multe acte normative”.

Totodată, o serie de elemente cuprinse în această iniţiativă legislativă
parlamentară sunt ambigue sau chiar incorecte din punct de vedere tehnic.

Comisia propune conexiunea acestei propuneri legislative cu proiectul de
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea şi
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funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat
în scopul elaborării unui act normativ unitar şi cuprinzător, care să acopere întreaga
problematică a serviciului public de alimentare cu energie termică, pentru  tot lanţul,
de la producerea până la distribuţia, facturarea şi încasarea energiei termice
consumate.

PREŞEDINTE,

Prof. dr. Florin Georgescu

Întocmit,
exp. Titirişcă Gabriela
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