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La lucrările comisiei din ziua de 15 aprilie 2008 sunt prezenţi 27 

deputaţi, fiind absenţi motivat 1. 
 
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: 
 
- domnul Cucu Boni - Ministerul Economiei şi 

Finanţelor; 
- doamna Rucsanda Repede - M.E.F.; 
- doamna Oana Muşat - M.E.F.; 
- domnul Mihai Hură - M.E.F. 
- doamna Milea Naiana - Ministerul Agriculturii  şi 

Dezvoltării Rurale.  
 

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Aurel Gubandru, 
preşedintele comisiei. 

 
Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de 

zi: 
I. FOND 

 
1. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut 
(Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) 
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între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare şi a Acordului de asistenţă financiară 
nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu 
(Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) 
între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 
2007.(PLx353/2008) 
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.8/2008 pentru completarea art.5 alin.(11) din 
Ordonanţa 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.(PLx202/2008) 
3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.22/2008 privind stabilirea condiţiilor în care 
România urmează să participe la lichidarea datoriei Liberiei 
la Fondul Monetar Internaţional.(PLx226/2008) 
4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.11/2008 privind unele măsuri pentru 
reglementarea regimului unor debitori şi creditori ai fondului 
de risc.(PLx250/2008) 
5. Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei între 
România şi Republica Tadjikistan pentru evitarea dublei 
impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la 
impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Duşanbe la 6 
decembrie 2007. (PLx354/2008) 
6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.35/2008 pentru modificarea alin.(3) al art.4 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2007 privind 
reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea 
gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură. 
(PLx366/2008) 
7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.38/2008 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.59/1934 asupra cecului.(PLx370/2008) 
8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.39/2008 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.58/1934 asupra cambiei şi biletului la 
ordin.(PLx371/2008) 
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9. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal.(PLx680/2007) 
 

 
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 
 

I. FOND 
 

1. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut 
(Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) între România şi 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a Acordului de 
asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu 
(Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) între România şi 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la 
Bucureşti la 28 decembrie 2007.(PLx353/2008) 

La dezbaterea proiectului au participat, doamna Cucu Boni, 
Director General Adjunct în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, 
doamna Rucsanda Repede, Şef Serviciu în cadrul aceluiaşi minister, 
doamna Milea Naiana, Manager Financiar din Ministerul Mediului şi 
Dezvoltării Durabile. 

 Domniile Sale au prezentat membrilor comisiei prezentul 
proiectul de lege respectiv ratificarea Acordului de împrumut dintre 
România şi BIRD, semnat la Bucureşti, la 28 decembrie 2007 şi a 
Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă pentru finanţarea 
Proiectului privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi, semnat la 
Bucureşti, la 28 decembrie 2007. 

Cele două acorduri supuse ratificării au un obiect comun şi anume 
finanţarea Proiectului privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi  
 Costurile alinierii la aquis-ul de mediu au fost estimate la o valoare 
de 17 miliarde euro pentru o perioadă de 11 ani, fiind cele mai ridicate 
costuri pentru o ţară aderată la Uniunea Europeană. 

Eforturile cele mai semnificative sunt în sectorul apei, unde nevoile 
de investiţii anuale, ce depăşesc fondurile Uniunii Europene previzionate, 
sunt între 600-800 milioane Euro/an. 

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

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.8/2008 pentru completarea art.5 alin.(11) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor 
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nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, 
precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora.(PLx202/2008) 

La dezbaterea proiectului a participat, doamna Cucu Boni, Director 
General Adjunct în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor. Domnia 
Sa a prezentat membrilor comisiei prezentul proiectul de lege privind 
completarea art.5 alin.(1¹) din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.63/1999, cu modificările şi completările ulterioare, cu o nouă literă, 
lit.g), care reglementează destinaţia sumelor alocate finanţării cheltuielilor 
aferente proiectului ex- ISPA pentru echipamentele neeligibile 
achizitionate. 

În perioada 2000-2006, Uniunea Europeană a alocat României 
fonduri nerambursabile în cadrul programului ISPA, în valoare de 2 
miliarde Euro, destinat îmbunătăţirii infrastructurii în domeniul protecţiei 
mediului şi a transporturilor. 

Până în luna iulie 2006, acest program a fost implementat 
descentralizat, aceasta implicând controlul ex-ante al documentelor de 
licitaţie şi contractare de către serviciile Comisiei Europene, prin Delegaţia 
Comisiei Europene în România. 

Alocarea de la bugetul de stat a sumelor pentru acoperirea costurilor 
neeligibile se referă numai la articolele de cheltuieli cuprinse în contractele 
aprobate de Delegaţia Comisiei Europene în perioada 2000-2006, deja 
achiziţionate. 

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

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.22/2008 privind stabilirea condiţiilor în care România 
urmează să participe la lichidarea datoriei Liberiei la Fondul Monetar 
Internaţional.(PLx226/2008) 

Amânat 
4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.11/2008 privind unele măsuri pentru reglementarea 
regimului unor debitori şi creditori ai fondului de risc.(PLx250/2008) 

Doamna Muşat Oana, Şef Serviciu, Ministerul Economiei şi 
Finanţelor a prezentat proiectul de lege, respectiv, anularea din 
contabilitatea publică a statului a unor debite la fondul de risc, provenite 
din creditele interne contractate de operatori economici în anii 1995-1996, 
credite garantate de stat prin scrisori de garanţie emise de Ministerul 
Economiei şi Finanţelor. 

În fondul de risc mai sunt înregistraţi creditori la fondul de risc, o 
categorie de operatori economici garantaţi de stat  în perioada 1995-1996, 
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care au achitat comisioane de risc sau majorări de întârziere într-un 
cuantum mai mare decât cel datorat. 

Aceste categorii de debitori şi creditori la fondul de risc, sunt 
evidenţiaţi de ani de zile in contabilitatea publică a statului, fără a mai 
exista posibilităţi legale de recuperare a debitelor sau de restituire a 
sumelor creditoare. 

În vederea reglementării situaţiei, prin Decizia nr.19/10.12.2007 
Curtea de Conturi a decis ca MEF să elaboreze şi să promoveze un act 
normativ până la data de  31.01.2008 şi să fie informată despre aceasta. 

Proiectul de act normativ are impact nesemnificativ asupra 
bugetului de stat consolidat, sumele încasate în plus la fondul de risc şi 
care urmează să se facă venit la bugetul de stat având valori  mici. 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport în forma adoptată de Senat. 

5. Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi 
Republica Tadjikistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea 
evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la 
Duşanbe la 6 decembrie 2007. (PLx354/2008) 

Pentru dezvoltarea cooperării economice, intensificarea şi 
diversificarea schimburilor comerciale, tehnico-ştiinţifice şi culturale  între 
România şi Republica Tadjikistan, s-a convenit de către autorităţile 
competente ale celor două state încheierea unei Convenţii semnată la 
Duşanbe la 6 decembrie 2007. 

Au fost obţinute în prealabil depline puteri din partea Preşedintelui 
României. 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport în forma adoptată de Guvern. 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.35/2008 pentru modificarea alin.(3) al art.4 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.148/2007 privind reglementarea unor măsuri 
financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate 
pentru agricultură. (PLx366/2008) 

Amânat 
7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.38/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.59/1934 
asupra cecului.(PLx370/2008) 

Amânat 
8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.39/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.58/1934 
asupra cambiei şi biletului la ordin.(PLx371/2008) 
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Amânat 
9. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind 

Codul fiscal.(PLx680/2007) 
Domnul Preşedinte Aurel Gubandru propune discutarea acestui 

punct, în care este vorba numai de accize şi spirtoase. Domnul deputat 
Călian a intervenit şi a propus amânarea acestui punct de pe ordinea de zi. 

Domnul deputat Nosa propune un amendament ca până la 500 l să 
se excepteze de la impozite.  

S-a propus  amendamentul -.La articolul 178, alineatul (6) va avea 
următorul cuprins: 

„(6) Fac excepţie de la prevederile alin.(1) micii producători de 
vinuri liniştite care produc în medie mai puţin de 600 hl de vin pe an." 
Votat in unanimitate. 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport suplimentar  cu amendamente. 

 
 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Aurel GUBANDRU 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Expert parlamentar 
Luminiţa Ghiorghiu 
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