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PROCES – VERBAL
al şedinţelor comisiei din zilele de 13 şi 14.11.2006

La lucrările comisiei din zilele de 13 şi 14.11.2006 sunt prezenţi 23
deputaţi, fiind absenţi motivat 4, iar nemotivat 0.
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi:
- doamna Voica Aura
- domnul Istvan Toke
- domnul Borşan Viorel
- domnul Zaharescu Dorin
- domnul Doică Cătălin
- domnul Hură Mihai
- doamna Fer Adela
- domnul Bobâlcă Cornel
- domnul Robert Neagoe
- doamna Popescu Irina
- doamna Munteanu Ortansa

- Agenţia Naţională pentru Deşeuri
Radioactive;
- Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale;
- Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale;
- Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale;
- Ministerul Finanţelor Publice;
- Ministerul Finanţelor Publice;
- Ministerul Economiei şi Comerţului;
- Ministerul Economiei şi Comerţului;
- Ministerul Economiei şi Comerţului;
- Ministerul Transporturilor, Construcţiilor
şi Turismului;
- Ministerul Transporturilor, Construcţiilor
şi Turismului.

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Mihai Tănăsescu, preşedintele
comisiei.

Comisia a adoptat cu majoritate de voturi următoarea ordine de zi:
I. RAPOARTE
1. PLx 759/2006 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3)
art.II din OG 33/1996 pentru îmbunătăţirea regimului de
impunere şi de utilizare a taxelor consulare încasate, în
străinătate, de către reprezentanţele diplomatice ale României.
2. PLx 761/2006 Proiect de Lege privind aprobarea plăţii
cotizaţiei anuale pentru anul 2007, ce decurge din calitatea
României de stat-participant la Acordul multilateral de bază
privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului
Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998.
3. PLx 789/2006 Proiect de Lege pentru abrogarea unor
reglementări prin care sunt acordate scutiri sau exonerări de la
plata taxelor vamale a unor bunuri.
4. PLx 799/2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea
programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a
apelor.
II. AVIZE
5. PLx 743/2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.31/2006 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.11/2003 privind gestionarea
combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv
depozitarea definitivă.
6. PLx 764/2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 54/2006 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.214/2000 privind unele
măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr.1
din Centrala Termoelectrică Mintia – Deva.
7. PLx 780/2006 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.45/2006 privind unele măsuri pentru
privatizarea Societăţii Comerciale OLTCHIM -S.A. RâmnicuVâlcea.
8. PLx 746/2006 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.44/2006 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005
privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului şi a Legii
nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii.
9. PLx 757/2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.59/2006 privind asigurarea de la bugetul
de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de
investiţii din cadrul Programului SAPARD.
2

10. PLx 765/2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 51/2006 pentru modificarea alin.(2) al art.11 din
Legea nr.231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură.
11. PLx 767/2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 44/2006 privind modificarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului
sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea
de motorină în vederea efectuării lucrărilor mecanizate de
înfiinţare şi întreţinere a unor culturi agricole ce se înfiinţează în
primăvara anului 2006, precum şi pentru aprobarea suplimentării
cu suma de 200 milioane lei a Programului Dezvoltarea durabilă
a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic şi piscicol, precum şi
alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare.
12. PLx 768/2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 45/2006 privind acordarea unor facilităţi
financiare producătorilor agricoli care deţin suprafeţe de pajişti în
zona montană.
13. PLx 770/2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.58/2006 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi
dezvoltarea tehnologică.
14. PLx 766/2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.39/2006 privind prorogarea termenului de intrare
în vigoare a Legii tinerilor nr.350/2006.
15. PLx 785/2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.48/2006 privind comercializarea
mărfurilor în regim duty-free şi duty-paid.
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu:
I. RAPOARTE
1. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) art.II din OG 33/1996
pentru îmbunătăţirea regimului de impunere şi de utilizare a taxelor consulare
încasate, în străinătate, de către reprezentanţele diplomatice ale României. PLx
759/2006
Proiectul de Lege a fost susţinut de domnul deputat Nini Săpunaru, care a
prezentat actul normativ.
Prezenta iniţiativă legislativă are ca obiect de reglementare modificarea
alin.(3) al art.II din Ordonanţa Guvernului nr.33/1996 pentru îmbunătăţirea
regimului de impunere şi de utilizare a taxelor consulare încasate, în străinătate, de
către reprezentanţele diplomatice ale României, în sensul majorării de la 20% la 40%
a cotei reţinute de Ministerul Afacerilor Externe din taxele consulare percepute în
plus aferente serviciilor prestate în regim de urgenţă, pentru plata temporară a unor
persoane nesalariate din cadrul reprezentanţelor diplomatice, care prestează astfel de
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servicii. Iniţiatori sunt doamna Monica Mihaela Ştirbu şi domnul deputat Dan Ştefan
Motreanu.
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
întocmirea unui raport cu amendamente.
2. Proiect de Lege privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale pentru anul
2007, ce decurge din calitatea României de stat-participant la Acordul multilateral
de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului EuropaCaucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998 PLx 761/2006
Doamna Popescu Irina, Secretar Naţional Adjunct din cadrul S.N.
TRACECA.- Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului a prezentat în
faţa comisiei actul normativ. Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare
aprobarea plăţii cotizaţiei anuale pentru anul 2007 ce decurge din calitatea României
de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional
pentru dezvoltarea Coridorului Europa – Caucaz – Asia, semnat la Baku la 8
septembrie 1998, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr.20/2000, aprobată prin
Legea nr.95/2000. Acordul de bază a intrat în vigoare pentru România la data de 2
iulie 2000. Astfel, în 2007, fiecare stat participant, inclusiv România, va contribui cu
50.000 euro, sumă ce se va achita până la 31 decembrie al anului curent (2006), dar
nu mai târziu de 31 martie 2007.
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
întocmirea unui raport în forma adoptată de Senat.
3. Proiect de Lege pentru abrogarea unor reglementări prin care sunt
acordate scutiri sau exonerări de la plata taxelor vamale a unor bunuri PLx
789/2006 - Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
Domnul Cătălin Doică, Secretar de Stat al Ministerului Finanţelor Publice
şi Domnul Hură Mihai, Director General Adjunct al aceluiaşi minister au prezentat
comisiei actul normativ.
Aderarea României la Uniunea Europeană presupune şi alinierea legislaţiei
fiscale naţionale cu prevederile în domeniu ale acquis-ului comunitar. Una din cele
mai importante cerinţe se referă la abrogarea oricărei facilităţi fiscale suplimentare,
faţă de cele prevăzute în acquis-ului comunitar.
Domnul deputat Erdei a întrebat despre Krivoi-Rog, la care i s-a răspuns că
odată cu aderarea toate facilităţile vor fi abrogate.
În urma dezbaterilor, comisiile, cu unanimitate de voturi, au hotărât
întocmirea unui raport cu amendamente.
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.40/2006
pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi
gospodărire a apelor PLx 799/2006 - Raport comun cu Comisia pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic
Doamna Varga Lucia, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Mediului şi
Gospodăririi Apelor a prezentat comisiei actul normativ.
În perioada 2007-2013, sunt necesare investiţii în valoare de cca 18
miliarde Euro.
Presiunea cea mare de investiţii este prevăzută a fi pentru următorii şapte
ani. Guvernul României a aprobat, în şedinţa din data 12 ianuarie 2006 un
Memorandum care cuprinde 10 programe.
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În urma dezbaterilor, comisiile, cu unanimitate de voturi, au hotărât
întocmirea unui raport cu amendamente.
II. AVIZE
5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.31/2006
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2003 privind
gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv
depozitarea definitivă PLx 743/2006
A participat doamna Voica Anca, consilier în cadrul Agenţiei Naţionale
pentru Deşeuri Radioactive care a prezentat actul normativ. A fost adoptat de Senat.
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat.
6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2006
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.214/2000
privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr.1 din
Centrala Termoelectrică Mintia – Deva PLx 764/2006
Domnul Calotescu Aurică, consilier în cadrul Ministerului Economiei şi
Comerţului a prezentat comisiei actul normativ. Acest proiect de lege a fost adoptat
de Senat pe 16 octombrie 2006.
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat.
7. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale
OLTCHIM -S.A. Râmnicu-Vâlcea PLx 780/2006
Domnul Robert Neagoe, Director General în cadrul Ministerului Economiei
şi Comerţului a prezentat comisiei actul normativ. Acest proiect de lege a fost adoptat
de Senat în şedinţa din 23 octombrie 2006.
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
întocmirea unui aviz în forma prezentată de iniţiator.
8. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.44/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului şi a
Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii. PLx 746/2006
Amânat
9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice
nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD. PLx
757/2006
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat.
10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/2006
pentru modificarea alin.(2) al art.11 din Legea nr.231/2005 privind stimularea
investiţiilor în agricultură PLx 765/2006
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Domnul Zaharescu Dorin, Şef serviciu în cadrul Ministerului Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a prezentat comisiei actul normativ. Actul normativ a
fost adoptat de Senat în şedinţa din 16 octombrie 2006.
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat.
11. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2006
privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2006 pentru
aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea
de motorină în vederea efectuării lucrărilor mecanizate de înfiinţare şi întreţinere a
unor culturi agricole ce se înfiinţează în primăvara anului 2006, precum şi pentru
aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei a Programului Dezvoltarea
durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic şi piscicol, precum şi alte
programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale trebuie să
le pună în aplicare PLx 767/2006
Domnul Zaharescu Dorin, Şef serviciu în cadrul Ministerului Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Borşan Viorel, Director, au prezentat comisiei actul
normativ. Actul normativ a fost adoptat de Senat în şedinţa din 18 octombrie 2006.
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat.
12. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/2006
privind acordarea unor facilităţi financiare producătorilor agricoli care deţin
suprafeţe de pajişti în zona montană PLx 768/2006
Domnul Borşan Viorel, Director din cadrul Ministerului Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a prezentat comisiei actul de mai sus.
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 18 octombrie
2006.
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat.
13. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.58/2006
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind
cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică. PLx 770/2006
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat.
14. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2006
privind prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii tinerilor nr.350/2006.
PLx 766/2006
Amânat
15. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.48/2006 privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free şi duty-paid PLx
785/2006
Domnul Cătălin Doică, Secretar de Stat al Ministerului Finanţelor Publice
şi Domnul Hură Mihai, Director General Adjunct al aceluiaşi minister au prezentat
comisiei actul normativ.
Domnul deputat Călian Petru propune abrogarea art.23.
Domnul deputat Nini Săpunaru observă ca atunci trebuie periată pe mai
multe articole. Domnul Secretar de stat observă că Legea nr.330 nu ne obligă,
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referitor la duty free să le menţinem sau nu, ci rămâne la latitudinea noastră. Practic,
este o singură lege în domeniul duty- free.
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea
unui aviz în forma adoptată de Senat cu un amendament respins al domnului
deputat Petru Călianu, Grupul Parlamentar PC.

PREŞEDINTE,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Întocmit,
Popescu Luminiţa
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