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al  şedinţei comisiei din zilele de 17 şi 18.04.2007 
 

 
 

La lucrările comisiei din zilele de 17 şi 18 aprilie 2007 sunt prezenţi 
24 deputaţi, fiind absenţi motivat 3, iar nemotivat 0. 

 
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: 

 
17 aprilie 2007 

 
- domnul Cătălin Doică - Ministerul Economiei şi 

Finanţelor; 
- domnul Eugen Rădulescu - Casa de Economii şi 

Consemnaţiuni. 
 

18 aprilie 2007 
 

- domnul Cătălin Doică - Ministerul Economiei şi 
Finanţelor; 

- domnul Ştefan Petrescu - M.E.F.; 
- doamna Boni Cucu - M.E.F.; 
- doamna Valeria Nistor - M.E.F.; 
- doamna Anca Bătrânu - M.E.F.; 
- doamna Liliana Mitre - M.E.F.; 
- doamna Simona Butoi - M.E.F.; 
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- domnul Ion Grigore - M.E.F.; 
- doamna Daniela Pescaru - M.E.F.; 
- domnul Daniel Chiţoiu - - M.E.F. – A.N.A.F.; 
- domnul Liviu Fenoghen - Asociaţia Română a 

Băncilor; 
- doamna Luminiţa Malanciuc - A.R.B.; 
- doamna Oana Bălănescu - Banca Naţională a României; 
- doamna Irina Budoiu - B.N.R.; 
- doamna Veronica Răducănescu - B.N.R.; 
- domnul Emilian Antonescu - B.N.R.; 
- doamna Rodica Sîrbu - B.N.R.; 
- doamna Gabriela Anghelache - Comisia Naţională a 

Valorilor Mobiliare; 
- domnul Laszlo Gyerko - Autoritatea pentru 

Valorificarea Activelor 
Statului; 

- doamna Ileana Roşu - A.V.A.S.; 
- domnul Iordan Anghel - Curtea de Conturi; 
- doamna Edit Sarca - C.C.; 
- doamna Carmen Pop - Ministerul Transporturilor; 
- domnul Tiberiu Angelescu - C.N.C.F. „CFR” – S.A. 

 
Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Mihai Nicolae 

Tănăsescu, preşedintele comisiei. 
 

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

17 aprilie 2007 
 

I. RAPOARTE 
 

1. Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor 
fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi 
Consemnaţiuni CEC - SA în vederea achiziţionării de 
autoturisme Dacia.(PLx 829/2006) – Raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
2. Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri 
financiare pentru un operator economic de sub autoritatea 
Consiliului Local Topliţa.(PLx 95/2006) – Raport comun cu 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 
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3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.135/2006 privind majorarea capitalului social 
al Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A.(PLx 
178/2006) – Raport comun cu Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare 

 
18 aprilie 2007 

 
I. RAPOARTE 

 
1. Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri 
financiare pentru IMM-urile din industria 
berii.(PLx723/2006) - REEXAMINARE 
2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi 
adecvarea capitalului.(PLx 141/2007) 
3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a 
instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau 
reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi 
a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un 
conglomerat financiar.(PLx 136/2007) 
4. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut 
dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie 
şi Dezvoltare, pentru finanţarea Proiectului sectorial de 
sprijinire a transporturilor, semnat la Bucureşti la 27 
noiembrie 2006.(PLx 208/2007) 
 

II. AVIZE 
 
5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.27/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 
2007 controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, 
salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.160/2000.(PLx 183/2007) 
6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri pentru 
restructurarea şi/sau privatizarea unor societăţi din portofoliul 
Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului. (PLx 
196/2007) 
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7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.189/2000 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 pentru 
modificarea şi completarea Decretului-lege nr.118/1990 
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din 
motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 
martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori 
constituite în prizonieri, republicat, cu modificările 
ulterioare.(PLx 205/2007) 
8. Propunere legislativă pentru completarea art.4 din 
Ordonanţa de urgenţă nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor 
din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor 
sociale de stat, aprobată prin Legea nr.78/2005.(PLx 
206/2007) 
9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii privind reforma în domeniul sănătăţii nr.95/2006.(PLx 
207/2007) 
 
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 

 
17 aprilie 2007 

 
I. RAPOARTE 

 
  1. Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor fizice care 
au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni CEC - SA în 
vederea achiziţionării de autoturisme Dacia.(PLx 829/2006) – Raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

Comisiile reunite au început dezbaterile asupra acestui act normativ, 
urmând ca discuţiile să continue în şedinţa din săptămâna următoare. 

2. Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare 
pentru un operator economic de sub autoritatea Consiliului Local 
Topliţa.(PLx 95/2006) – Raport comun cu Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare 

În urma dezbaterilor, comisiile reunite, cu majoritate de voturi, au 
hotărât întocmirea unui raport comun de respingere. 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.135/2006 privind majorarea capitalului social al Casei de 
Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A.(PLx 178/2006) – Raport comun 
cu Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 
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În urma dezbaterilor, comisiile reunite, cu majoritate de voturi, au 
hotărât întocmirea unui raport comun în forma adoptată de Senat. 
 

18 aprilie 2007 
 

I. RAPOARTE 
 
1. Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare 

pentru IMM-urile din industria berii.(PLx723/2006) – REEXAMINARE 
s-a dezbătut în prezenţa domnului Daniel Chiţoiu, vicepreşedinte A.N.A.F. 
şi domnul Cătălin Doică, secretar de stat in cadrul Ministerului Economiei 
şi Finanţelor. 

Domnul Daniel Chiţoiu a prezentat membrilor comisiei obiectul de 
reglementare al propunerii legislative, respectiv instituirea unor măsuri 
financiare pentru societăţile comerciale din industria berii, respectiv, 
anularea obligaţiilor bugetare înregistrate la data de 31.12.2004, 
reprezentând accize, impozit pe profit şi TVA, datorate de societăţile din 
domeniu, care îndeplinesc anumite criterii, precum şi anularea obligaţiilor 
fiscale accesorii aferente obligaţiilor respective, calculate până la data 
intrării în vigoare a legii. 

Domnia Sa a reamintit membrilor comisiei faptul că Guvernul nu a 
fost de acord cu această propunere legislativă încă de la discuţiile 
parlamentare ce ai avut loc iniţial în Plenul celor doua Camere, motivele 
care au stat la baza avizului negativ fiind faptul ca propunerile din 
prezentul act normativ nu sunt concurenţiale,  iar direcţia de specialitate a 
Comisiei Europene considera ca acest ajutor de stat ar trebui întâi notificat 
şi apoi aprobat.  

Domnul Petru Călian, Grupul Parlamentar PC, vicepreşedinte al 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci consideră că această propunere 
legislativă trebuie respinsă în totalitate şi propune respingerea ei pe motiv 
că se dovedeşte neconstituţională. 

Domnul deputat Alexandru Mocanu, Grupul Parlamentar PD, 
constată ca atât domnul Daniel Chiţoiu cât şi domnul Petru Călian nu 
amintesc de decizia Curţii Constituţionale, care „reţine  ca ajutoarele de 
stat avute un vedere in prezentul proiect de lege, pot fi compatibile...” iar 
Senatul şi Preşedinţia nu au contrazis Curtea Constituţională.  

Domnia Sa considera ca ultima adresa a Ministerului Economiei şi 
Finanţelor aduce mai multe elemente noi, care ar trebui analizate cu mai 
multă atenţie, la fel şi punctele de vedere ale marilor şi micilor producători 
de bere. In acest sens, Domnia Sa propune amânarea dezbaterii. 
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Domnul Cătălin Doică, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Economiei şi Finanţelor Doica precizează că decizia Curţii Constituţionale 
se interpune doar peste două din motivele din cererea de reexaminare, 
aceasta având 5 puncte. Decizia Curţii Constituţionale se refera la punctele 
1 şi 4 din Cererea de reexaminare care este mai larga si aduce mai multe 
argumente în favoarea reexaminării proiectului de act normative. 

Domnul Mihai Tănăsescu, Grupul Parlamentar PSD, preşedinte al 
Comisiei,  reaminteşte faptul că la prima discuţie Comisia  a decis să 
susţină acest act normativ si a propus acest lucru Plenului, dar că în cursul 
lunii martie, o scrisoare a reprezentanţei României pe lângă Uniunea 
Europeană atrage atenţia că acest gen de măsuri ajutor de stat din legislaţia 
în vigoare trebuiesc notificate către Comisia Europeană şi apare astfel 
nevoia ca înainte de această aprobare a Comisiei pentru buget, finanţe şi 
bănci să se facă notificarea la Comisia Europeana şi funcţie de răspunsul 
primit, urmează să fie luată în discuţie propunerea legislativă de către 
Parlament. 

Domnul vicepreşedinte Petru Călian, Grupul Parlamentar PC, 
subliniază faptul că această propunere legislativă este în neconcordanţă cu 
legislaţia europeană. 

Domnul deputat Alexandru Mocanu, Grupul Parlamentar PD, 
consideră că analiza acestei scrisori este încă un motiv în susţinerea 
propunerii de amânare şi transmite rugămintea ca reprezentanţii 
Guvernului sa prezinte la proxima dezbatere această adresă din 8 martie 07 
a reprezentanţei.   

Domnul secretar de stat Cătălin Doică informează că această 
scrisoare este deja la dânsul şi roagă multiplicarea şi difuzarea acesteia 
membrilor comisiei. 

Domnul deputat Alexandru reaminteşte că dacă actul normativ ar 
intra mâine în vigoare el nu produce nici un efect, că nu se şterg 
instantaneu datoriile. Eventualii beneficiari trebuie sa treacă prin patru 
proceduri, respectiv: avizul Ministerului Agriculturii, al Ministerului 
Economiei şi Finanţelor, Consiliului Concurenţei, cel al departamentului 
de Concurenta din cadrul Comisiei Europene şi abia apoi vor putea să 
beneficieze de prevederile acestei legi. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu solicită membrilor comisiei să 
voteze propunerea domnului deputat Alexandru Mocanu, respectiv de 
amânare a discuţiilor. Cu majoritate de voturi (5 pentru amânare, 11 
împotrivă, o abţinere), Comisia decide respingerea propunerii şi 
continuarea discuţiilor. 
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Domnul Mihai Tănăsescu propune votarea respingerii propunerii 
legislative. 
  În urma supunerii la vot, cu 13 voturi pentru, un vot împotrivă şi 2 
abţineri, comisia a hotărât întocmirea unui raport de respingere. 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea 
capitalului.(PLx 141/2007) s-a dezbătut în prezenţa: domnului Cătălin 
Doică, secretar de stat, doamna Liliana Mitre, director general, doamna 
Simona Butoi, expert în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor; 
domnul director Antonescu Emilian, director, doamna Irina Budiu, jurist, 
doamna Răducănescu Veronica, director, doamna Bălănescu Oana, şef 
serviciu în cadrul Băncii Naţionale a României; doamna Luminiţa 
Malanciuc, director, domnul Liviu Fenoghen, director în cadrul Asociaţiei 
Române a Băncilor; doamna Gabriela Anghelache, preşedinte al Comisiei 
Naţionale a Valorilor Mobiliare. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu informează membrii comisiei 
că există o serie de amendamente venite ulterior emiterii actului normativă 
si aprobării sale de către Guvern şi propune ca în cazul în care nu există 
comentarii pe fondul actului normativ, să se discute doar amendamentele, 
după care să se treacă la votul ordonanţei.  

Invitaţii prezenţi la dezbatere confirmă că au analizat 
amendamentele şi sunt de acord cu acestea. 

Membrii comisiei votează, cu unanimitate de voturi, pentru 
procedura de lucru propusă de preşedintele şedinţei. 

Domnul Emilian Antonescu, reprezentantul Băncii Naţionale a 
României, explică faptul că acest amendament propune o reformulare a 
textului, respectiv in loc de „dispune”  să fi folosită sintagma „poate 
dispune”, lucru care corespunde directivei Comisiei Europene, care vrea să 
acorde posibilitatea autorităţii competente de a dispune sau nu măsuri si se 
referă la instituţiile de credit din Uniunea Europeană care au activitate în 
România, fie prin sucursală fie prin prestare de servicii, fără să aibă 
prezenţă fizică în România. 

Domnul Emilian Antonescu subliniază că prin acest amendament se 
propune revenirea la textul iniţial al actului normativ care a suferit 
modificări în Plenul Senatului si prin care s-a dorit ca Banca Naţională a 
României să intervină în mod imperativ, dar acest lucru nu este compatibil 
cu legislaţia europeană. 

In urma dezbaterilor, comisia a adoptat, cu majoritate de voturi, 
modificarea în sensul introducerii sintagmei „.. BNR are dreptul….”. 
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Domnul Petru Călian, vicepreşedinte al Comisiei pentru buget, 
finanţe şi bănci, propune amânarea discuţiilor pentru a se putea acorda mai 
mult timp membrilor Comisiei de a studia acest act normativ, datorită 
importanţei pe care acesta o are. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu supune votului propunerea 
domnului deputat Petru Călian. 

Cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât amânarea discuţiilor. 
3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor 
de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare, a societăţilor de 
servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a 
investiţiilor dintr-un conglomerat financiar.(PLx 136/2007) 

Amânat. 
4. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre 

România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 
pentru finanţarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, 
semnat la Bucureşti la 27 noiembrie 2006.(PLx 208/2007) s-a dezbătut în 
prezenţa domnului Ştefan Petrescu, director general si a doamnei Cucu 
Boni, şef serviciu în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor. 

Domnul Ştefan Petrescu informează membrii comisiei că 
împrumutul acordat României de către BIRD este în valoare totală de 180 
milioane USD, urmând a  finanţa activităţile de întreţinere şi reparaţii ale 
infrastructurii rutiere şi feroviare, obiectivul proiectului fiind reducerea 
costurilor de transport prin îmbunătăţirea calităţii generale a reţelelor de 
drumuri naţionale şi căi ferate, în primii ani de la aderarea Uniunii 
Europene. 

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

 
II. AVIZE 

 
5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.27/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 
controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, salarizaţi potrivit 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.160/2000.(PLx 183/2007) 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare creşterile salariale 
ce se vor acorda în anul 2007 controlorilor financiari încadraţi în structura 
centrală a Curţii de Conturi, la Camerele de conturi judeţene şi a 
municipiului Bucureşti şi în cadrul Autorităţii de audit. 
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În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri pentru restructurarea şi/sau 
privatizarea unor societăţi din portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea 
Activelor Statului. (PLx 196/2007) 

Proiectul de ordonanţă vizează reglementarea în regim de urgenţă a 
unor măsuri necesare accelerării proceselor de restructurare şi privatizare 
la unele societăţii comerciale din portofoliu AVAS, concomitent cu 
implementarea unor măsuri de protecţie socială. 

Amânat 
7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.189/2000 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea 
şi completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor 
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată 
cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori 
constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare.(PLx 
205/2007) 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
alin. (1) şi (2) ale art. 2 din Ordonanţa guvernului nr. 105/1999 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile 
instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 
1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul 
uniformizării drepturilor de indemnizaţie pentru categoriile de cetăţeni 
care au suferit persecuţii pe criterii de natură etnică, respectiv din motive 
politice. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz de respingere. 

8. Propunere legislativă pentru completarea art.4 din Ordonanţa de 
urgenţă nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public 
provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată prin 
Legea nr.78/2005.(PLx 206/2007) 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 
art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 4/2005 privind 
recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al 
asigurările sociale de stat, aprobată prin Legea nr. 78/2005, în sensul 
determinării punctajului mediu anual, pentru perioadele când în carnetele 
de muncă ale pensionarilor proveniţi din fostul sistem al asigurările sociale 
de stat nu au fost înregistrate drepturile salariale sau pensionarul nu poate 
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prezenta acte doveditoare de certificare, pe baza punctajelor medii 
realizate în perioada în care drepturile salariale au fost înregistrate în 
carnetele de muncă. 

Amânat 
9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

privind reforma în domeniul sănătăţii nr.95/2006.(PLx 207/2007) 
Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 
28 aprilie 2006, în sensul cuprinderii în rândul asiguraţilor cu plata 
contribuţiei din alte surse, a elevilor şi studenţilor români care beneficiază 
de bursă de studii sau de altă formă de susţinere în afara graniţelor ţării, în 
perioada vacanţelor şcolare petrecute în România. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz de respingere. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 
 
 
 
 
 

Expert parlamentar, 
Florentina Rădoi 
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