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PROCES – VERBAL 
 

al  şedinţei comisiei din ziua de 13.10.2005 
 

 
La lucrările comisiei din ziua de 13 octombrie 2005 au fost prezenţi 25 

deputaţi, din totalul de 26 deputaţi fiind absent motivat 1 deputat. 
 
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: 
 
- domnul Lemeni Arian - Ministerul Culturii şi Cultelor; 
- domnul Bazu Marius - Ministerul Apărării Naţionale; 
- domnul Ilie Jan - Ministerul Apărării Naţionale; 
- doamna Minea Maria - Ministerul Apărării Naţionale; 
- domnul Ciocotea Nicolae - Ministerul Apărării Naţionale; 
- domnul Ionescu Mihai - Ministerul Transporturilor, 

Construcţiilor şi Turismului; 
- doamna Munteanu Ortansa - Ministerul Transporturilor, 

Construcţiilor şi Turismului; 
- doamna Pop Carmen - Ministerul Transporturilor, 

Construcţiilor şi Turismului; 
- domnul Cristea Matei - Ministerul Justiţiei; 
- domnul Apetrei Dănuţ - Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Dinu Cornel - Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Mantog Ionel - Ministerul Economiei şi 

Comerţului; 
- doamna Popescu Elena - Ministerul Economiei şi 

Comerţului; 
 

Prima parte a şedinţei, în care au fost dezbătute propunerile legislative cu 
care comisia a fost sesizată pe fond, a fost condusă de doamna vicepreşedinte 
Iordache Graţiela Denisa. La dezbaterile propunerilor legislative cu care comisia a 
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fost sesizată pentru avizare, lucrările comisiei au fost conduse de domnul preşedinte 
Tănăsescu Mihai. 

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

 
I. FOND 

 
1. Proiect de Hotărâre privind Bugetul Camerei Deputaţilor pe 
anul 2006.BP791/2005 – REEXAMINARE –  
2. Proiectul de Lege privind regimul finanţărilor nerambursabile 
din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general, adoptat de Senat în şedinţa din data de 3 octombrie 
2005. PLX453/2005 
3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. III din 
Ordonanţa Guvernului nr. 19/1995 privind unele măsuri de 
perfecţionare a regimului achiziţiilor publice, precum şi a 
regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcţiune, 
aparţinând instituţiilor publice. PLX412/2005 
4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. 1 din 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la 
valorificarea bunurilor scoase din funcţiune aflate în 
administrarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională. PLX413/2005 
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 56/2005 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.PLX372/2005 
6. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea 
respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul 
operaţiunilor de vămuire PLX433/2005 – Raport comun cu 
Comisia pentru industrii şi servicii. 

 
II. AVIZE 

 
7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul 
Naţional Anticorupţie.PLX452/2005 
8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian. 
PLX454/2005 
9. Proiectul de Lege ,,Legea energiei termice”. PLX455/2005 
10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 125/2005 privind acordarea unui sprijin direct al 
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statului producătorilor agricoli care deţin şi/sau exploatează 
plantaţii viticole cu soiuri nobile. PLX456/2005 
11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.136/2005 pentru ratificarea Protocolului Adiţional, 
semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2005, la Convenţia între 
Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul 
Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condiţiile de 
Funcţionare a Cursului Internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru 
Ofiţeri ,,Mihai Viteazu” a Jandarmeriei Române, semnată la 
Bucureşti la 11 iulie 2003 şi a Protocolului Adiţional, semnat la 
Bucureşti la 13 septembrie 2005, la Convenţia de Finanţare între 
Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul 
Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea 
Părţii franceze întreţinerii stagiarilor de la Cursul Internaţional al 
Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri ,,Mihai Viteazu” a Jandarmeriei 
Române, semnat la Bucureşti, la 11 iulie 2003. PLX469/2005 
12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.52/2005 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de 
curierat pentru materialele NATO clasificate. PLX415/2005 
13. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
31/2005 pentru completarea Legii nr.138/1999 privind 
salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile 
publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă 
naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale 
personalului civil din aceste instituţii. PLX417/2005 
14. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
54/2005 pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.490/2004 
privind stimularea financiară a personalului care gestionează 
fonduri comunitare. PLX418/2005 
15. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
30/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.189/2002 privind operaţiunile 
compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi 
de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. PLX416/2005 
16. Proiect de Lege privind plata obligaţiilor financiare pe care 
România le are faţă de Agenţia Internaţională pentru Energie 
Atomică (AIEA). PLX420/2005 
17. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea art.4 din 
Ordonanţa Guvernului nr.79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale de Transplant. PLX423/2005 
18. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea şi completarea Legii 
nr. 53/2003 – Codul Muncii.PLX438/2005 
19.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea. PLX450/2005 
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Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 

 
I. FOND 

 
1. Proiect de Hotărâre privind Bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 

2006.BP791/2005 – REEXAMINARE – 
S-au amânat dezbaterile până la comunicarea de către Biroul Permanent al 

Camerei Deputaţilor a memorandumului privind stabilirea nivelului cheltuielilor 
Camerei Deputaţilor . 

2. Proiectul de Lege privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, adoptat de Senat 
în şedinţa din data de 3 octombrie 2005.PLX453/2005 

Cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât amânarea dezbaterilor ca 
urmare a lipsei iniţiatorului pentru susţinerea proiectului de  lege. 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. III din 
Ordonanţa Guvernului nr. 19/1995 privind unele măsuri de perfecţionare a regimului 
achiziţiilor publice, precum şi a regimului de valorificare a bunurilor scoase din 
funcţiune, aparţinând instituţiilor publice.PLX412/2005 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. 1 din 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor 
scoase din funcţiune aflate în administrarea instituţiilor publice de apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională.PLX413/2005 

Deoarece cele două proiecte de lege au acelaşi obiect de reglementare, 
acestea au fost dezbătute împreună, în prezenţa domnului Lemeni Adrian – secretar 
de stat la Ministerul Culturii şi Cultelor.  

Domnul Lemeni Adrian informează membrii comisiei că Ordonanţa 
Guvernului nr. 19/1995 se referă la regimul de valorificare a bunurilor scoase din 
funcţiune, aparţinând instituţiilor publice, iar Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
95/1999 se referă la bunurile scoase din funcţiune aflate în administrarea instituţiilor 
publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

Domnul deputat Merka Adrian – Miroslav doreşte să cunoască la ce fel de 
bunuri se referă. 

Domnul Lemeni Adrian precizează că este vorba de bunuri mobile, în 
special maşini. 

Domnul deputat Erdei-Doloczki Istvan doreşte să cunoască care este 
diferenţa între “ bunuri culturale ” şi “ bunuri culturale mobile clasate ”. 

Domnul Lemeni Adrian a răspuns că definiţia este dată de criteriile date de 
Legea nr. 182/2002 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil. 

Doamna vicepreşedinte Iordache Graţiela Denisa, urmare a insistenţei 
domnului deputat Erdei de a cunoaşte criteriile după care s-au făcut clasările 
bunurilor, a solicitat domnului secretar de stat să pună la dispoziţia membrilor 
Comisiei setul de criterii care stau la baza clasării bunurilor. 

Doamna vicepreşedinte Iordache Graţiela Denisa prezintă amendamentul 
formulat de domnul deputat Sandu Capră , care a fost distribuit membrilor comisiei 
pentru informare. Conţinutul amendamentului este însuşit şi de reprezentanţii 
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Guvernului. Supus la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a adoptat amendamentul 
prezentat. 

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă – domnul 
deputat Erdei-Doloczki Istvan), Comisia a hotărât elaborarea unui raport în forma 
adoptată de Senat la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. III din 
Ordonanţa Guvernului nr. 19/1995 privind unele măsuri de perfecţionare a regimului 
achiziţiilor publice, precum şi a regimului de valorificare a bunurilor scoase din 
funcţiune, aparţinând instituţiilor publice.  

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă – domnul 
deputat Erdei-Doloczki Istvan, 1 abţinere doamna deputat Rusu Mihaela), Comisia a 
hotărât elaborarea unui raport cu amendamente la proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/1999 
cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune aflate în administrarea 
instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 56/2005 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.PLX372/2005 s-a dezbătut în prezenţa domnului Apetri Dănuţ – secretar de 
stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

Domnul Apetri Dănuţ propune respingerea proiectului de lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2005 deoarece a rămas fără 
obiect de reglementare, acesta fiind preluat în Ordonanţa de Guvern nr. 46/11 august 
2005 privind accelerarea absorbţiei fondurilor SAPARD prin garantarea creditelor de 
cofinanţare cu activele achiziţionate în cadrul proiectelor SAPARD, adoptată de 
Senat în data de 4 octombrie a.c. , fără modificări. 

Doamna vicepreşedinte Iordache Graţiela-Denisa propune membrilor 
comisiei întocmirea unui raport de respingere, dar numai după primirea unui punct de 
vedere comun emis de  MFP şi MAPDR. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui raport de respingere. 

6. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea respectării 
drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire 
PLX433/2005 – Raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii 

Cu majoritate de voturi, comisiile reunite au hotărât elaborarea unui raport 
comun în forma adoptată de Senat. 

 
II. AVIZE 

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

nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie.PLX452/2005 

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

8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian.PLX454/2005 
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În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui aviz în forma adoptată de Senat. 

9. Proiectul de Lege ,,Legea energiei termice”.PLX455/2005 s-a dezbătut în 
prezenţa domnului Mantog Ionel – secretar de stat la Ministerul Economiei şi 
Comerţului şi a doamnei Popescu Elena – consilier. 

Domnul Mantog Ionel informează  membrii comisiei că elaborarea 
proiectului de lege a fost determinată de necesitatea adoptării unui cadru juridic 
adecvat în domeniul energiei termice, în concordanţă cu directivele şi normele 
europene în domeniu, elaborarea acestora înscriindu-se în eforturile depuse în 
vederea integrării României în Uniunea Europeană. Domnia Sa prezintă obiectivele 
care stau la baza propunerilor de reglementare şi menţionează că se bazează pe 
principiile economiei de piaţă. 

Domnul Mantog Ionel menţionează că prin acest proiect de lege se propune 
a se reglementa relaţiile contractuale ce se stabilesc atât între autorităţile 
administraţiei publice locale şi operatori, cât şi între operatori şi consumatori. 

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

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 125/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli 
care deţin şi/sau exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile.PLX456/2005 s-a 
dezbătut în prezenţa domnului Apetri Dănut – secretar de stat la Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi a domnului Dicu Cornel – şef serviciu. 

Domnul Apetri Dănuţ menţionează că urmare a condiţiilor meteorologice 
nefavorabile au apărut şi au evoluat o serie de boli la viţa- de- vie, soiuri nobile. În 
scopul salvării şi conservării patrimoniului viticol, se consideră necesară acordarea în 
regim de urgenţă a unui sprijin financiar pentru efectuarea de tratamente fitosanitare 
de combatere a bolilor pănă la încheierea perioadei de vegetaţie din acest an. 

Domnul deputat Săpunaru Nini face un apel la reprezentanţii ministerului 
de a se populariza  existenţa acestui sprijin financiar şi necesitatea ca viile să fie 
stropite în această toamnă. 

Domnul deputat Merka Adrian doreşte să cunoască care este sursa acestui 
sprijin financiar. 

Domnul Apetri Dănuţ precizează că acest sprijin financiar se acordă din 
bugetul MAPDR. 

Domnul deputat Merka Adrian întreabă dacă nu se poate face o protecţie pe 
baza asigurărilor culturilor viticole. 

Domnul Apetri Dănuţ precizează că anul acesta condiţiile meteorologice 
nefavorabile nu au permis efectuarea lucrărilor necesare în teren, oamenii nu au putut 
intra în teren. Prin acest ajutor se urmăreşte salvarea viilor nobile. 

La întrebarea doamnei vicepreşedinte Iordache Graţiela dacă se încalcă 
regulile ajutorului de stat, răspunsul a fost negativ. 

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

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.136/2005 pentru ratificarea Protocolului Adiţional, semnat la Bucureşti 
la 13 septembrie 2005, la Convenţia între Ministerul Administraţiei şi Internelor din 
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România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condiţiile 
de Funcţionare a Cursului Internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri ,,Mihai 
Viteazu” a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003 şi a 
Protocolului Adiţional, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2005, la Convenţia de 
Finanţare între Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul 
Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea Părţii franceze 
întreţinerii stagiarilor de la Cursul Internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri 
,,Mihai Viteazu” a Jandarmeriei Române, semnat la Bucureşti, la 11 iulie 2003. 
PLX469/2005 

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

12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.52/2005 
privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de curierat pentru materialele NATO 
clasificate.PLX415/2005 

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

13. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2005 
pentru completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale 
personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi 
siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din 
aceste instituţii.PLX417/2005 

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

14. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2005 
pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.490/2004 privind stimularea financiară 
a personalului care gestionează fonduri comunitare.PLX418/2005 

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

15. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2005 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2002 
privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi 
de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.PLX416/2005 

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

16. Proiect de Lege privind plata obligaţiilor financiare pe care România le 
are faţă de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA).PLX420/2005 

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

17. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea art.4 din Ordonanţa 
Guvernului nr.79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant. 
PLX423/2005 

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

18. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 65/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul 
Muncii.PLX438/2005 
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Amânat 
19.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.567/2004 

privind statutul personalului auxiliar al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe 
lângă acestea.PLX450/2005 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Mihai Nicolae Tănăsescu 

 
 
 
 

 
 

Întocmit, 
Ene Giorgiana 
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