
Parlamentul  României

           

 

PROCES – VERBAL

al  şedinţei comisiei din zilele de 26 şi 27 august 2003

La lucrările comisiei din zilele de 26 şi 27 august 2003 sunt prezenţi 21
deputaţi, fiind absenţi motivat 4, iar nemotivat 0.

La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi:
- Hildegard Puwak - Ministerul Integrării Europene.

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

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

I. FOND

1. Propunerea legislativă privind modificarea unor prevederi din
Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele
locale.PL42/2003
2. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 356 din 6
iunie 2002, pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2000
privind nivelul dobânzilor legale pentru obligaţii
băneşti.PL41/2003
3. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei
Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea               nr.
493/2002.PL700/2002/03
4. Propunerea legislativă privind accelerarea fluxurilor monetare
în economia naţională.PL282/2003
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5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de
finanţare între Guvernul României şi Comisia Europeană
referitor la asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin
Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare (ISPA)
pentru măsura "Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă
potabilă, canalizare şi a staţiei de epurare din Piatra Neamţ",
Judeţul Neamţ - România, semnat la Bruxelles, la 10 decembrie
2002, şi la Bucureşti, la 31 martie 2003.PL387/2003
6. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de
finanţare între Guvernul României şi Comisia Europeană privind
asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul
pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura
"Reabilitarea staţiei de tratare a apelor uzate, a sistemului de
canalizare şi a reţelei de alimentare cu apă potabilă în municipiul
Buzău, Judeţul Buzău, România", semnat la Bruxelles, la 13
decembrie 2002 şi la Bucureşti, la 31 martie 2003.PL391/2003
7. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 4 al Legii nr.
156/1997 privind acoperirea financiară a datoriilor faţă de
stat.PL176/2003
8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. 41 din
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind
achiziţiile publice.PL405/2003
9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 345 din 1 iunie 2002, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 371 din 1 iunie 2002 privind Taxa pe valoarea
adăugată.PL173/2003
10. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de
finanţare între Guvernul României şi Comisia Europeană privind
asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul
pentru politici structurale de preaderare pentru măsura
Modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi al apei uzate în
municipiul Sibiu, judeţul Sibiu, România, semnat la Bruxelles la
18 decembrie 2002, şi la Bucureşti la 31 martie
2003.PL411/2003
11. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de
finanţare între Guvernul României şi Comisia Europeană
referitor la asistenţa sub formă de garant prin Instrumentul pentru
politici structurale de preaderare pentru măsura "Asistenţa
tehnică pentru pregătirea proiectelor ISPA în sectorul de mediu
în oraşele Baia - Mare, Botoşani, Drobeta Turnu-Severin, Galaţi,
Deva şi Hunedoara în România", semnat la Bruxelles la 17
septembrie 2002, şi la Bucureşti la 11 martie 2003.PL412/2003
12. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de
finanţare între Guvernul României şi Comisia Europeană privind
asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul
pentru politici structurale de preaderare pentru măsura
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"Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă,
colectare a apelor uzate şi a staţiei de epurare în municipiul Satu-
Mare, Regiunea de Nord-Vest, România", semnat la Bruxelles la
13 decembrie 2002, şi la Bucureşti la 31 martie
2003.PL413/2003
13. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între România
şi Republica Azerbaidjan pentru evitarea dublei impuneri şi
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe
capital, semnată la Baku la 29 octombrie 2002.PL438/2003
14. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de
finanţare între Guvernul României şi Comisia Europeană privind
asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul
pentru politici structurale de preaderare pentru măsura "Asistenţa
tehnică pentru îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre
în România", semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002, şi la
Bucureşti la 31 martie 2003.PL440/2003

II. AVIZE

15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului              nr. 67/2003 privind majorarea pensiilor din
sistemul public provenite din sistemul de asigurări sociale ale
agricultorilor.PL460/2003

Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu:

I. FOND

1. Propunerea legislativă privind modificarea unor prevederi din Ordonanţa
Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale.PL42/2003

În urma dezbaterilor, comisia, cu 20 voturi pentru şi o abţinere, a hotărât
elaborarea unui raport de respingere, din următoarele considerente:

- pentru materia propusă reglementării nu se aplică Ordonanţa Guvernului
nr.36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată, ci Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.12/2003 privind scutirea de la plata impozitului pe terenurile din
extravilanul localităţilor, care la art.1 prevede: scutirea de la plata impozitului
datorat pentru terenurile din extravilan, prevăzute în anexa nr.4 la Ordonanţa
Guvernului nr.36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.” 

La art.2 din ordonanţa de urgenţă se prevede că: „sumele plătite cu titlu de
impozit, dobândă, penalităţi de întârziere sau alte penalităţi, pentru terenurile
prevăzute la art.1, se compensează cu alte sume datorate bugetelor locale sau se
restituie, la cerere.”

- propunerea privind abrogarea anexei nr.4 la Ordonanţa Guvernului
nr.36/2003 ar conduce la o creştere a impozitelor pe terenurile din intravilan, aceasta,
ca urmare a faptului că în prezent impozitele pe terenurile din intravilan care au



4

destinaţie agricolă se impozitează pe grila din anexa nr.4, ce conţine niveluri reduse
ale impozitului pe teren, faţă de anexa nr.3 care are niveluri de câteva ori mai mari.

2. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 356 din 6 iunie 2002,
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzilor legale
pentru obligaţii băneşti.PL41/2003

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

- în proiectul noului Cod penal, aflat în prezent în dezbatere la Camera
Deputaţilor, a fost introdus, în cadrul Titlului XI – Crime şi delicte contra economiei,
industriei şi comerţului, Capitolul I – Delicte contra vieţii economice, delictul de
speculă cu produse care nu pot face obiectul comerţului particular şi camăta (art.443),
care la alin.(2) prevede:

„(2) Cu aceeaşi pedeapsă (n.n. – „închisoare strictă de la unu la 5 ani”) se
sancţionează şi următoarele fapte:

a) operaţiunile de împrumut de bani sau titluri de valoare, efectuate cu titlu
profesional de către persoane neautorizate, direct sau prin acte simulate, dacă
dobânda stabilită este mai mare decât dobânda prevăzută de lege.”

- potrivit art.58 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, intervenţiile ulterioare de modificare sau
completare a unui act normativ trebuie raportate tot la actul de bază, în acest caz
Ordonanţa Guvernului nr.9/2000 privind nivelul dobânzilor legale pentru obligaţii
băneşti, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.356/2002.

3. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.
7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 493/2002.PL700/2002/03

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

- potrivit Legii arendării nr.16/1994, cu modificările şi completările
ulterioare, arenda reprezintă preţul pe care îl plăteşte arendaşul arendatorului pentru
exploatarea bunurilor agricole conform contractului încheiat, deci un venit al
arendatorului obţinut în urma cedării folosinţei bunurilor agricole. Arenda nu poate fi
încadrată în categoria „venituri din activităţi agricole”, nefiind un venit obţinut de
arendator prin activitatea sa de exploatare a bunurilor agricole astfel cum sunt
definite la art.1 alin.(1) din Legea nr.16/1994. 

   Dispoziţiile cuprinse la art.4 alin.(2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului
nr.7/2001, referitoare la impozitarea veniturilor obţinute din cedarea folosinţei
bunurilor şi cele cuprinse la art.46 din acelaşi act normativ, referitoare la impozitarea
veniturilor din activităţi agricole, nu sunt contradictorii, cum susţine iniţiatorul
propunerii legislative, ci reglementează impozitarea unor venituri obţinute din surse
diferite, respectiv, din cedarea folosinţei bunurilor şi din activităţi agricole;

- excluderea impozitului pe arendă din sfera de impunere a veniturilor
realizate de persoanele fizice, propusă de iniţiator, contravine principiilor de aşezare a
impunerii în sistem global. Această modificare ar conduce la promovarea unui
tratament fiscal discriminator pentru persoanele fizice care realizează astfel de
venituri, faţă de restul persoanelor fizice care sunt obligate să plătească impozit pe
venit conform legislaţiei în vigoare;
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- referirea la art.5 lit. s) al Ordonanţei Guvernului nr.7/2001 privind
impozitul pe venit, făcută de iniţiator în Expunerea de motive, nu este justificată,
întrucât acest articol se referă la veniturile realizate de agricultori din exploatarea
bunurilor agricole, în timp ce în categoria veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor
sunt cuprinse veniturile realizate de proprietar din arendare.

4. Propunerea legislativă privind accelerarea fluxurilor monetare în
economia naţională.PL282/2003

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

- în conformitate cu prevederile art.23 din Legea nr.101/1998 privind
Statutul Băncii Naţionale a României „Banca Naţională a României emite
reglementări generale privind instrumentele de plată, coordonează şi supraveghează
sistemele de plăţi de interes naţional şi stabileşte măsurile necesare pentru
prevenirea şi eliminarea oricărei situaţii care periclitează buna funcţionare a
sistemelor de plăţi”;

- prin intrarea în vigoare a Regulamentului Băncii Naţionale a României
nr.1/16.01.2002 privind sistemul de transfer de fonduri de mare valoare au fost
micşorate circuitele aferente plăţilor de mare valoare, aceeaşi tendinţă manifestându-
se, conform evaluărilor Băncii Naţionale a României şi pentru plăţile de mică
valoare. De asemenea, Banca Naţională a României şi Ministerul Finanţelor Publice
se află în faza de definitivare a unei convenţii privind operaţiunile de transfer de
fonduri şi decontări ale Trezoreriei Statului, urmărindu-se, astfel, alinierea acestora la
principiile aplicabile instituţiilor de credit;

- menţionăm că este în curs de derulare Proiectul Phare nr. RO 005.02
aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr.51/2001 pentru ratificarea memorandumului
de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul
Naţional Phare 2000 (RO 0004-RO 007), semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000,
pentru care Banca Naţională a României are calitatea de agenţie de implementare şi
prin care s-a stabilit atât bugetul care se alocă pentru achiziţionarea infrastructurii
tehnice (hardware, software, reţea de comunicaţie securizată) cât şi acordarea de
asistenţă tehnică pentru implementarea sistemului şi pentru furnizarea de programe
de instruire;

- în vederea eficientizării plăţilor fără numerar, Banca Naţională a
României a demarat un amplu proces de modernizare a sistemului actual, urmând ca,
din anul 2004, să fie implementat sistemul electronic de plăţi, fapt ce va conduce la
accelerarea transferului fondurilor.

5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanţare între
Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la asistenţa financiară
nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare
(ISPA) pentru măsura "Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă,
canalizare şi a staţiei de epurare din Piatra Neamţ", Judeţul Neamţ - România, semnat
la Bruxelles, la 10 decembrie 2002, şi la Bucureşti, la 31 martie 2003.PL387/2003

În cadrul Programului ISPA, partea comunitară, la Bruxelles, la data de 10
decembrie 2002, iar partea română la Bucureşti, la data de 31 martie 2003 au semnat
Memorandumul de finanţare convenit între Comisia Europeană şi Guvernul României
privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici
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Structurale de Pre-Aderare  pentru măsura "Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu
apă potabilă, canalizare şi a staţiei de epurare din Piatra Neamţ", Judeţul Neamţ –
România. Acest proiect, ce se va finaliza în anul 2008, are ca obiectiv principal
reabilitarea staţiei de epurare, a sistemului de canalizare şi a reţelei de distribuţie în
municipiul Piatra Neamţ.

Bugetul total al acestui proiect este de 28.594.545 euro, din care contribuţia
ISPA este de 21.159.963 euro.

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

6. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanţare între
Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară
nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare
pentru măsura "Reabilitarea staţiei de tratare a apelor uzate, a sistemului de canalizare
şi a reţelei de alimentare cu apă potabilă în municipiul Buzău, Judeţul Buzău,
România", semnat la Bruxelles, la 13 decembrie 2002 şi la Bucureşti, la 31 martie
2003.PL391/2003

În cadrul Programului ISPA, partea comunitară, la Bruxelles, la data de 13
decembrie 2002, iar partea română la Bucureşti, la data de 31 martie 2003 au semnat
Memorandumul de finanţare convenit între Comisia Europeană şi Guvernul României
privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici
Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Reabilitarea staţiei de tratare a apelor
uzate, a sistemului de canalizare şi a reţelei de alimentare cu apă potabilă în
municipiul Buzău, Judeţul Buzău, România". Acest proiect, ce se va finaliza în anul
2008, are ca obiectiv principal reabilitarea staţiei de epurare a apelor uzate, a
sistemului de canalizare şi a reţelei de distribuţie a apei potabile în municipiul Buzău.

Bugetul total al acestui proiect este de 35.433.550 euro, din care contribuţia
ISPA este de 26.220.827 euro.

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

7. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 4 al Legii nr. 156/1997
privind acoperirea financiară a datoriilor faţă de stat.PL176/2003

În urma dezbaterilor, comisia, cu 5 voturi împotrivă, a hotărât elaborarea
unui raport de respingere, deoarece prin Legea nr. 156/1997 se reglementează
stingerea datoriilor neachitate, faţă de stat şi de alte persoane juridice, ale fostelor
cooperative agricole de producţie, al art. 4 prevăzându-se că datoriile fostelor
cooperative agricole de producţie, rămase neachitate faţă de alte persoane juridice, se
acoperă din fondul de rezervă al persoanei juridice respective.

8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. 41 din
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile
publice.PL405/2003

O modificare aleatorie sau discreţionară a preţului iniţial stabilit pentru
îndeplinirea unui contract de achiziţie publică favorizează posibilitatea de “rupere”
artificială a echilibrului contractului respectiv. O astfel de situaţie poate determina
anularea scopului final de obţinere a unor produse, servicii sau lucrări
corespunzătoare necesităţilor autorităţii contractante pe baza unor contracte cu valori
mai mici, deşi atribuirea acestora s-a realizat prin utilizarea sistemului concurenţial şi
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a unor criterii economice, aşa cum impune principiul general al utilizării eficiente a
fondurilor publice.

Pe de altă parte, trebuie avută în vedere şi necesitatea de restabilire a
echilibrului valoric al prestaţiilor în cadrul unui contract de achiziţie publică, în cazul
în care părţile – contractant şi autoritatea contractantă –sunt afectate de modificarea
împrejurărilor şi/sau condiţiilor economice existente la momentul încheierii
contractului, iar această modificare nu se datorează unei acţiuni a uneia dintre părţile
contractante.

Totodată, un obiectiv important al Guvernului în perioada actuală îl
constituie diminuarea inflaţiei, orice modificare aleatorie sau discreţionară a preţului
iniţial stabilit pentru îndeplinirea unui contract de achiziţie publică dând posibilitatea
amplificării acestui fenomen economic.

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

9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 345
din 1 iunie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 371 din 1 iunie 2002
privind Taxa pe valoarea adăugată.PL173/2003

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

1. Expunerea de motive nu se referă concret la prevederile legale propuse a
fi abrogate, conform cerinţei art. 61 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. În expunerea de motive se
menţionează, cu caracter exemplificativ, rambursări de TVA efectuate la Constanţa,
cu încălcarea prevederilor legale, care constituie infracţiuni.

În Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, cu modificările
ulterioare, la art. 36, este instituită ca măsură asiguratorie prevederea potrivit căreia
“determinarea cu rea credinţă, de către persoane impozabile a sumei taxei pe
valoarea adăugată de rambursat şi obţinerea nelegală, în acest fel, a unor sume de
bani de la organele fiscale constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la
1 an la 7 ani.”

2. Prevederile art. 27 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea
adăugată, referitoare la rambursarea taxei pe valoarea adăugată cu control ulterior, au
fost modificate prin Ordonanţa Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor
dispoziţii din legislaţia financiar – fiscală, ale cărei prevederi au intrat în vigoare de la
1 martie 2003.

Astfel, potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) din Legea nr. 345/2002, cum au
fost modificate prin Ordonanţa Guvernului nr. 36/2003 şi ale art. 64 alin. (3) din
Normele de aplicare a Legii nr. 345/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
598/2002, modificate prin Hotărârea Guvernului nr. 348/2003, rambursarea cu
control ulterior a taxei pe valoarea adăugată poate fi solicitată de persoanele
impozabile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt mari contribuabili la data depunerii cererii de rambursare şi/sau
aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţii
Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate;

b) obiectul de activitate prevăzut în statut nu include nici una din
următoarele activităţi: producţia şi/sau comerţul cu ridicata de băuturi alcoolice,
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comerţul cu ridicata al materialului lemnos şi de construcţie, comerţul cu ridicata al
deşeurilor şi resturilor. Sunt exceptate unităţile care sunt cotate la Bursa de Valori
Bucureşti sau la bursele recunoscute de Bursa de Valori Bucureşti.

10. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanţare între
Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară
nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru politici structurale de preaderare
pentru măsura Modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi al apei uzate în
municipiul Sibiu, judeţul Sibiu, România, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2002,
şi la Bucureşti la 31 martie 2003.PL411/2003

În cadrul Programului ISPA, partea comunitară, la Bruxelles, la data de 18
decembrie 2002, iar partea română la Bucureşti, la data de 31 martie 2003 au semnat
Memorandumul de finanţare convenit între Comisia Europeană şi Guvernul României
privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici
Structurale de Pre-Aderare pentru măsura " Modernizarea sistemului de alimentare cu
apă şi al apei uzate în municipiul Sibiu, judeţul Sibiu, România ". 

Acest proiect, ce se va finaliza în anul 2008, are ca obiectiv principal
modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare din municipiul Sibiu.

Bugetul total al acestui proiect este de 37.588.000 euro, din care contribuţia
ISPA este de 25.599.840 euro.

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

11. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanţare între
Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la asistenţa sub formă de garant
prin Instrumentul pentru politici structurale de preaderare pentru măsura "Asistenţa
tehnică pentru pregătirea proiectelor ISPA în sectorul de mediu în oraşele Baia -
Mare, Botoşani, Drobeta Turnu-Severin, Galaţi, Deva şi Hunedoara în România",
semnat la Bruxelles la 17 septembrie 2002, şi la Bucureşti la 11 martie
2003.PL412/2003

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

În cadrul Programului ISPA, partea comunitară, la Bruxelles, la data de 17
septembrie 2002, iar partea română la Bucureşti, la data de 11 martie 2003 au semnat
Memorandumul de finanţare convenit între Comisia Europeană şi Guvernul României
privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici
Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Asistenţa tehnică pentru pregătirea
proiectelor ISPA în sectorul de mediu în oraşele Baia - Mare, Botoşani, Drobeta
Turnu-Severin, Galaţi, Deva şi Hunedoara în România". 

Principalele obiective ale acestei măsuri propuse prin Programul ISPA
sunt: acordarea de asistenţă tehnică pentru cele cinci municipalităţi, Baia – Mare,
Botoşani, Drobeta Turnu – Severin, Galaţi, Deva şi Hunedoara, în vederea pregătirii
aplicaţiilor ISPA (proiecte de investiţii), şi a documentaţiilor de licitaţie.

Bugetul total al acestui proiect este de 3.500.000 euro, din care contribuţia
ISPA este de 2.625.000 euro.

12. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanţare între
Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară
nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru politici structurale de preaderare
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pentru măsura "Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, colectare a
apelor uzate şi a staţiei de epurare în municipiul Satu-Mare, Regiunea de Nord-Vest,
România", semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002, şi la Bucureşti la 31 martie
2003.PL413/2003

În cadrul Programului ISPA, partea comunitară, la Bruxelles, la data de 13
decembrie 2002, iar partea română la Bucureşti, la data de 31 martie 2003 au semnat
Memorandumul de finanţare convenit între Comisia Europeană şi Guvernul României
privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici
Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu
apă potabilă, colectare a apelor uzate şi a staţiei de epurare în municipiul Satu-Mare,
Regiunea de Nord-Vest, România ". 

Acest proiect, ce se va finaliza în anul 2008, are ca obiectiv principal
îmbunătăţirea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Satu –
Mare.

Bugetul total al acestui proiect este de 37.355.000 euro, din care contribuţia
ISPA este de 26.522.050 euro.

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

13. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi
Republica Azerbaidjan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale
cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Baku la 29 octombrie
2002.PL438/2003

Pentru dezvoltarea şi diversificarea relaţiilor economice, intensificarea şi
lărgirea schimburilor comerciale, tehnico – ştiinţifice şi culturale între România şi
Republica Azerbaidjan, s-a convenit de către autorităţile celor două state încheierea
convenţiei de evitare a dublei impuneri, care, pe lângă relansarea relaţiilor
economice, va conduce şi la lărgirea actualului cadru juridic existent între cele două
ţări.

Cotele de impozit prevăzute în Convenţie pentru impunerea prin stopaj la
sursă a veniturilor din dividende, dobânzi şi redevenţe sunt în avantajul ambelor ţări,
acestea fiind mai reduse decât cele stabilite prin legislaţia fiscală a statelor respective,
astfel:

- dividendele realizate de către rezidenţii unuia dintre Statele Contractante,
din activităţi desfăşurate pe teritoriul celuilalt Stat Contractant, se vor impozita şi în
ţara din care se plătesc cu o cotă de 5% aplicată la suma brută a dividendelor, atunci
când beneficiarul efectiv este o societate care deţine în  mod direct cel puţin 25% din
capitalul societăţii plătitoare de dividende şi, respectiv, cu o cotă de 10% în toate
celelalte cazuri;

veniturile de natura dobânzilor şi a redevenţelor se vor impozita, de
asemenea, şi în statul din care se plătesc cu o cotă de 8% aplicată la suma brută a
dobânzilor, respectiv cu o cotă de 10% aplicată la suma brută a redevenţelor;

- totodată, Convenţia reglementează şi problemele referitoare la schimbul
de informaţii, nediscriminarea, procedura amiabilă, asistenţa administrativă, metodele
de evitare a dublei impuneri, intrarea în vigoare şi denunţarea acesteia.

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui raport în forma adoptată de Senat.
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14. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanţare între
Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară
nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru politici structurale de preaderare
pentru măsura "Asistenţa tehnică pentru îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe
Dunăre în România", semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002, şi la Bucureşti la 31
martie 2003.PL440/2003

În cadrul Programului ISPA, partea comunitară, la Bruxelles, la data de 13
decembrie 2002, iar partea română la Bucureşti, la data de 31 martie 2003 au semnat
Memorandumul de finanţare convenit între Comisia Europeană şi Guvernul României
privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici
Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Asistenţa tehnică pentru îmbunătăţirea
condiţiilor de navigaţie pe Dunăre în România ". 

Acest proiect, ce se va finaliza în anul 2005, are ca obiectiv principal
îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre.

Bugetul total al acestui proiect este de 2.000.000 euro, din care contribuţia
ISPA este de 1.500.000 euro.

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

II. AVIZE

15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 67/2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din sistemul de
asigurări sociale ale agricultorilor.PL460/2003

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

PREŞEDINTE,

Prof. dr. Florin Georgescu

Întocmit,
Titirişcă Gabriela
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