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PROCES – VERBAL 

 
al  şedinţei comisiei din ziua de 5 octombrie 2006 

 
 
La lucrările comisiei din ziua de 5 octombrie 2006 sunt prezenţi 22 

deputaţi, fiind absenţi motivat 4, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: 
 
-    Dan Gabriel Popa                    senator PNL-PD 
- Adrian Vieriţă 
- Andrei Aramă 
- Niculescu Magdalena 
- Fer Adela 

Ministerul Afacerilor Externe 
Ministerul Afacerilor Externe 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării  

 
Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Mihai Tănăsescu, preşedintele 

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

I. FOND 
 

1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români 
pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma 
aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova 
la 7 septembrie 1940, republicată. PLX688/06 
2. Proiectul de Lege privind finanţarea asistenţei pentru 
dezvoltare din cadrul politicii naţionale de cooperare 
internaţională pentru dezvoltare. PLX665/06 
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3. Propunerea legislativă privind completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri 
financiare. Plx691/06 

 
II. AVIZE 

 
4. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 174, alin. (3) din 
Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Plx651/06 
5. Propunerea legislativă pentru compensarea în bani a tichetelor 
de călătorie pe cale ferată neutilizate de către pensionari. 
Plx672/06 
6. Propunerea legislativă privind înlocuirea tichetelor de masă cu 
contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masă. Plx673/06 
7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale. Plx675/06 
8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale. Plx676/06 
9. Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (6) al 
articolului 92 din Legea fondului funciar nr. 18/1991. Plx677/06 
10. Proiectul de Lege privind modificarea alin. (1) al art. 4 din 
Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea 
disciplinei contractuale. PLX684/06 
11. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de 
gestionare a câinilor fără stăpân. PLX685/06 
12. Proiectul de Lege privind acordarea de miere de albine pentru 
copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program 
normal de 4 ore, autorizate sau acreditate, precum şi pentru elevii 
din clasele I-IV din învăţământul de stat şi privat, autorizat sau 
acreditat. PLX687/06 
13. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 
490/2002. Plx689/06 
14. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 309/2002 
privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care 
au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a 
Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961. Plx693/06 
15. Propunerea legislativă pentru completarea lit. b) a art. 1 din 
Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele 
drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. Plx695/06 
16. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi 
falimentului. Plx696/06 
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Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 
 

I. FOND 
 
1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998 

privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în 
proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, 
semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată. PLX688/06 s-a dezbătut în 
prezenţa domnului Dan Gabriel Popa – senator PNL-PD. 

Domnul senator Dan Gabriel Popa informează membrii comisiei că 
prezenta propunere legislativă este o completare a Legii nr. 9/1998 privind acordarea 
de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului 
bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 
septembrie 1940 în sensul completării la unele articole cu sintagma „precum şi pentru 
plantaţii de pomi fructiferi şi/sau pepiniere de pomi fructiferi altoiţi.” . Guvernul a 
fost de acord cu forma adoptată de Senat. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu consideră că acest proiect de lege în 
forma adoptată de Senat  este bun şi va reglementa pe viitor foarte multe probleme 
legate de plantaţii. Domnia Sa consideră că este bine ca acest proiect de act normativ 
să fie adoptat. Singura întrebare este legată de termenul de depunere a cererilor , dacă 
există un termen limită. 

Domnul senator Gabriel Popa menţionează că există un termen de 
prelungire aprobat şi consideră că există suficient timp pentru depunerea cererilor. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu doreşte să cunoască dacă există un 
calcul făcut de Ministerul Finanţelor Publice vizavi de efectul bugetar, urmare a  
extinderii bazei de acordare a despăgubirilor. 

Domnul senator Gabriel Popa informează membrii comisiei că la 
Cancelaria Primului Ministru sunt colectate multe cereri, suma se pare că nu este 
foarte mare. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu  precizează că sumele trebuie 
prevăzute în Legea bugetului de stat şi propune susţinerea acestui act normativ. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui raport în forma adoptată de Senat. 

2. Proiectul de Lege privind finanţarea asistenţei pentru dezvoltare din 
cadrul politicii naţionale de cooperare internaţională pentru dezvoltare. PLX665/06 s-
a dezbătut în prezenţa domnului Adrian Vieriţa- secretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe şi a domnului Andrei Aramă- director în cadrul aceluiaşi minister. 

Domnul Adrian Vieriţa precizează că proiectul de lege completează cadrul 
legislativ pe care România trebuie să-l aibă funcţional începând cu data de 1 ianuarie 
2007 şi s-a creat  după elaborarea strategiei privind politica naţională în acest 
domeniu. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu sugerează să se ţină cont de observaţia 
Consiliului Legislativ , respectiv evitarea repetării expresiei „pentru dezvoltare” şi 
propune reformularea textului ”Lege privind finanţarea asistenţei pentru dezvoltare 
din cadrul politicii naţionale de cooperare internaţională”. 
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Domnul Adrian Vieriţa precizează că  această formulă utilizată este 
consacrată la nivel de ONU şi Comunitatea Europeană, de aceea în pofida 
supărătoarei repetiţii, Domnia Sa solicită menţinerea expresiei „ cooperare 
internaţională pentru dezvoltare”. 

Domnul deputat Cazan Romeo propune să se renunţe la primul termen 
„pentru dezvoltare” 

Domnul Adrian Vieriţa precizează că este necesar  şi menţinerea primului 
termen pentru că acesta defineşte exact ceea ce urmează să se facă prin intermediul 
legii. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui raport în forma adoptată de Senat. 

3. Propunerea legislativă privind completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare. Plx691/06 

Doamna deputat Rusu Mihaela a prezentat propunerea legislativă în calitate 
de iniţiator. Domnia Sa subliniază că acest act normativ prevede ca în casierie să 
existe numerar sub formă de bancnote şi monede în cantităţi şi structură pe cupiuri 
corespunzătoare asigurării operaţiunilor de plăţi către clienţi. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu, iniţiator al acestei propunere 
legislative precizează că modificările propuse nu au implicaţii bugetare şi are ca scop 
fluidizarea relaţiilor client-societate comercială. 

Deoarece propunerea legislativă are, în fapt, ca obiect de reglementare 
completarea OG nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare se impune 
modificarea titlului iar la propunerea doamnei deputat Rusu Mihaela să se  treacă 
Legea nr. 131/1996, cu modificările şi completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui raport cu amendamente. 

 
II. AVIZE 

 
4. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 174, alin. (3) din Legea 

învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
Plx651/06  

Propunerea legislativă prevede ca elevii şi studenţii să beneficieze de tarife 
reduse cu 75% pentru accesul la muzee, concerte , spectacole de teatru, operă,  film şi 
alte manifestări culturale şi sportive. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz de respingere. 

5. Propunerea legislativă pentru compensarea în bani a tichetelor de 
călătorie pe cale ferată neutilizate de către pensionari. Plx672/06 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz de respingere. 

6.Propunerea legislativă privind înlocuirea tichetelor de masă cu 
contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masă. Plx673/06 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz de respingere. 
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7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. 
Plx675/06 

Propunerea legislativă are ca obiect reglementarea corespondenţei între 
grupele a I-a, a II-a şi a II-a de muncă, prevăzute în legislaţia anterioară intrării în 
vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi grupele de muncă 
reglementate de această lege. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz de respingere. 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. 
Plx676/06 

Prezenta propunere legislativă prevede calculul punctajului anual al 
angajatului pe baza maximului dintre indemnizaţia lunară acordată pentru perioada de 
îngrijire a copilului în vârstă de până la 2 ani, sau în cazul copilului cu handicap, de 
până la 3 ani şi salariul brut lunar individual, inclusiv sporurile şi adaosurile, sau, 
după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei 
individuale de asigurări sociale. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz de respingere. 

9. Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (6) al articolului 92 
din Legea fondului funciar nr. 18/1991. Plx677/06 

Propunerea legislativă prevede exceptarea de la plata taxelor pentru 
scoaterea definitivă din circuitul agricol  a terenurilor aflate în proprietatea tinerilor 
de până la 35 de până la 35 de ani, care doresc să-şi construiască o locuinţă. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz de respingere 

10.Proiectul de Lege privind modificarea alin. (1) al art. 4 din Legea nr. 
469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale. PLX684/06 

AMÂNAT. 
11. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără 
stăpân. PLX685/06 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz de respingere 

12. Proiectul de Lege privind acordarea de miere de albine pentru copiii 
preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, autorizate sau 
acreditate, precum şi pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi privat, 
autorizat sau acreditat. PLX687/06 

În urma supunerii la vot, cu majoritate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 

13.Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 490/2002. 
Plx689/06 

AMÂNAT 
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14.Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 309/2002 privind 
recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în 
cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961. Plx693/06 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz de respingere. 

15. Propunerea legislativă pentru completarea lit. b) a art. 1 din Legea nr. 
44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 
văduvelor de război. Plx695/06 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz de respingere. 

16.Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi falimentului. Plx696/06 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz de respingere. 

 
 
 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Mihai Nicolae Tănăsescu 

 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Ene Giorgiana 
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