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PROCES – VERBAL 
 

al  şedinţelor comisiei din zilele de 27 şi 28 februarie 2007 
 
 
 

La lucrările comisiei din zilele de 27 şi 28 februarie 2007 sunt 
prezenţi 22 deputaţi, fiind absenţi motivat 6, iar nemotivat 0. 
 

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

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

 
I. RAPOARTE 

 
1. Proiect de Lege pentru modificarea art.26 alin.(1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind 
regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor 
preţioase în România.(PLx 962/2006) - Raport de 
reexaminare 
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.22/2002 privind executarea 
obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin 
titluri executorii.(PLx 45/2007) 
3. Propunere legislativă privind utilizarea veniturilor obţinute 
din privatizarea Băncii Comerciale Române şi Casei de 
Economii şi Consemnaţiuni.(PLx 940/2006) 
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4. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată.(PLx 34/2007) 
5. Propunere legislativă pentru modificare şi completare a 
Legii nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul 
Fiscal.(PLx 50/2007) 
6. Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice 
locale, aprobată prin Legea nr.108/2004 şi modificată prin 
Legea nr.313/2004 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.9/2005.(PLx 47/2007) 

 
II. AVIZE 

 
7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.93/2006 pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului 
de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi 
naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu 
capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi 
regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei 
publice locale.(PLx 30/2007) 
8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.88/2006 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, 
precum şi unele măsuri în domeniul cheltuielilor de 
personal.(PLx 67/2007) 
9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.91/2006 privind unele măsuri referitoare la 
asigurările sociale de stat şi asigurările sociale de 
sănătate.(PLx 68/2007) 
10. Proiect de Lege privind voucherele de vacanţă.(PLx 
31/2007) 
11. Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Legea 
nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată.(PLx 
74/2007) 
12. Proiect de Lege pentru compensarea în bani a tichetelor 
de călătorie pe calea ferată neutilizate de către 
pensionari.(PLx 73/2007) 
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13. Propunere legislativă privind introducerea unei taxe de 
folosire a reţelelor de distribuţie pentru gazul metan şi 
energie electrică plătită autorităţilor publice locale.(PLx 
46/2007) 
14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.529/2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.89/2004 privind unele măsuri pentru constituirea şi 
utilizarea eficientă a veniturilor cu destinaţie specială în 
sectorul energetic.(PLx 40/2007) 
15. Propunere legislativă privind regimul juridic al 
locuinţelor de serviciu.(PLx 37/2007) 
16. Propunere legislativă privind înfiinţarea adăposturilor şi a 
centrelor de urgenţă.(PLx 36/2007) 

 
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 
 

I. RAPOARTE 
 
1. Proiect de Lege pentru modificarea art.26 alin.(1) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase, 
aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România.(PLx 962/2006) - 
Raport de reexaminare 

Domnul vicepreşedinte Călian Petru a menţionat că proiectul de 
lege, în şedinţa de marţi a Camerei Deputaţilor, 20 februarie 2007, a fost 
retrimis la comisie, în vederea unei noi reexaminări şi depuneri unui nou 
raport. Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal a cerut 
retrimiterea la comisie pe motiv că nu s-a făcut o proiecţie vizavi de 
implicaţia bugetară pe care ar crea-o prelungirea termenului de solicitare a 
restituirii. 

Doamna deputat Mihaela Rusu, unul dintre iniţiatorii propunerii 
legislative a subliniat că nu e cazul banilor în această propunere legislativă. 
Din discuţia avută cu Domnul Guvernator Mugur Isărescu, acesta a fost de 
acord cu prorogarea termenului de 3 ani. De asemenea, Senatul este de 
acord, Guvernul aproba acest termen. 

În urma reexaminării, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport cu amendamente. 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale 
instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii.(PLx 45/2007) 

Amânat 
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3. Propunere legislativă privind utilizarea veniturilor obţinute din 

privatizarea Băncii Comerciale Române şi Casei de Economii şi 
Consemnaţiuni.(PLx 940/2006) 

Amânat 
4. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.(PLx 34/2007) 
Propunerea legislativă are ca obiect completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.92//2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.174/2004, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu un nou articol, art.114¹. 

Aceasta doreşte recuperarea cât mai rapidă a sumelor datorate cu 
titlu de amenzi de către participanţii la circulaţia pe drumurile publice care 
sunt sancţionaţi contravenţional. 

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

5. Propunere legislativă pentru modificare şi completare a Legii 
nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal.(PLx 50/2007) 

Propunerea legislativă are ca obiect completarea art.15 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu un nou alineat. 

Se doreşte crearea unui cadru legal pentru scutirea de la plata 
impozitului de la societăţile comerciale care au reinvestit profitul realizat.  

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport de respingere 

6. Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă 
a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin 
Legea nr.108/2004 şi modificată prin Legea nr.313/2004 şi Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.9/2005.(PLx 47/2007) 

Prin OUG nr.45/2003 privind finanţele publice locale autorităţilor 
publice locale li se permite contractarea unor împrumuturi şi/sau 
garantarea acestora prin venituri proprii. 

Art.59 alin.4 din ordonanţă limitează această posibilitate la 20% din 
totalul veniturilor proprii. Se propune creşterea procentului de la 20% la 
35%. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport în forma adoptată de Senat. 
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II. AVIZE 
 
7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.93/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, 
reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi 
societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor 
comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei 
publice locale.(PLx 30/2007) 

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

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.88/2006 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative prin care se acordă drepturi sociale, precum şi unele măsuri în 
domeniul cheltuielilor de personal.(PLx 67/2007) 

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

9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.91/2006 privind unele măsuri referitoare la asigurările 
sociale de stat şi asigurările sociale de sănătate.(PLx 68/2007) 

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

10. Proiect de Lege privind voucherele de vacanţă.(PLx 31/2007) 
Amânat 
11. Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Legea nr.164/2001 

privind pensiile militare de stat, republicată.(PLx 74/2007) 
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 
12. Proiect de Lege pentru compensarea în bani a tichetelor de 

călătorie pe calea ferată neutilizate de către pensionari.(PLx 73/2007) 
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 
13. Propunere legislativă privind introducerea unei taxe de folosire a 

reţelelor de distribuţie pentru gazul metan şi energie electrică plătită 
autorităţilor publice locale.(PLx 46/2007) 

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

14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.529/2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2004 privind 
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unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea eficientă a veniturilor cu 
destinaţie specială în sectorul energetic.(PLx 40/2007) 

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

15. Propunere legislativă privind regimul juridic al locuinţelor de 
serviciu.(PLx 37/2007) 

Amânat 
16. Propunere legislativă privind înfiinţarea adăposturilor şi a 

centrelor de urgenţă.(PLx 36/2007) 
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui aviz de respingere. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 
 

 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Popescu Luminiţa 
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