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PROCES – VERBAL 

 
al  şedinţei comisiei din zilele de 29 şi 30.09.2005 

 
 
 
 
La lucrările comisiei din zilele de 29 şi 30 septembrie 2005 sunt prezenţi 19 

deputaţi, fiind absenţi motivat 6, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: 
 
- domnul Popescu Moise - Ministerul Finanţelor Publice; 
- domnul Gibescu Ion - Ministerul Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei; 
- doamna Corneci Luminiţa - Inspecţia Muncii; 
- doamna Pavlu Viorica - Inspecţia Muncii; 
- doamna Basuc Mariana - Inspecţia Muncii; 
- domnul Adrian Ciocănea - Ministerul Integrării Europene; 
- domnul Dănilă Cătălin - Ministerul Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei; 
- domnul Cătălin Sandu - Autoritatea pentru Valorificarea 

Activelor Statului; 
- domnul Viorel Dinu - Autoritatea pentru Valorificarea 

Activelor Statului. 
 

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

 
 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

Bucureşti,      03.10.2005   
Nr. 22/464                              

Administrator

Administrator
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Comisia a adoptat cu majoritate de voturi următoarea ordine de zi: 
 

I. FOND 
 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 63/2005 pentru reglementarea unor măsuri de 
reducere a cheltuielilor de personal în anul 2005.PLX370/2005 – 
Raport comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 94/2005 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agenţiilor 
de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de 
microcredite.PLX319/2005 
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 56/2005 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei 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.PLX372/2005 

 
II. AVIZE 

 
4. Propunerea legislativă pentru declararea ca oraş a comunei 
Podu Iloaiei, judeţul Iaşi.Plx296/2005 
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 101/2005 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2004 privind 
instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială 
"Automobile Dacia" - S.A.PLX329/2005 
6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor 
încadrate în muncă.PLX374/2005 
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale 
pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor 
Publice.PLX383/2005 
8. Proiectul de Lege privind ratificarea Convenţiei pentru 
salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, adoptată la Paris la 
17 octombrie 2005.PLX387/2005 
9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de 
reorganizare în cadrul administraţiei publice 
centrale.PLX386/2005 
10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.15/1998 privind înfiinţarea, 
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organizarea şi funcţionarea Institutului European din 
România.PLX376/2005 
11. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind 
clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor 
chimice periculoase. PLX395/2005 
12. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
31/1990 privind societăţile comerciale. PLX396/2005 
13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 54/2005 pentru modificarea art. 48 din 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele 
măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale 
aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi 
Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor 
privatizări. PLX398/2005 
14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 70/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de 
stat, sub forma de împrumut, a unor cantităţi de combustibil 
pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi 
Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile 
energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru 
Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG - TERMO" şi centrale 
termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea 
consiliilor judeţene şi locale. PLX399/2005 
15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 72/2005 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1997 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi 
Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere. 
PLX402/2005 
16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 121/2005 pentru modificarea art. 6 alin. (4) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea 
activităţii de consultanţă agricolă. PLX404/2005 
17. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003. PLX405/2005 
18. Proiectul de Lege "Legea Calului". PLX406/2005 
 
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 

 
I. FOND 

 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 63/2005 pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal 
în anul 2005.PLX370/2005 – Raport comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială s-a dezbătut în prezenţa domnului Dănilă Cătălin – secretar de stat la 
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Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, a domnului Gibescu Ion – sef 
serviciu la Ministerul Muncii , Solidarităţii Sociale şi Familiei şi a domnului Popescu 
Moise – director general la Ministerul Finanţelor Publice. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu informează membrii  comisiei că  
Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a aprobat cererea Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială pentru întocmirea unui raport comun împreună cu Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci la actul normativ aflat în dezbatere. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu  a dat cuvântul domnului Dănilă 
Cătălin – secretar de stat la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. 

Domnul Dănilă Cătălin-Ionel informează membrii comisiei că prezentul 
proiect de lege reglementează unele măsuri de reducere a cheltuielilor de personal din 
sectorul bugetar în anul 2005 astfel încât, nivelul acestora cuprinse în bugetul general 
consolidat, să reprezinte 5% din Produsul Intern Brut: se propune începând cu 
semestrul II, atât suspendarea acordării de premii lunare, cât şi suspendarea ocupării 
prin concurs a posturilor vacante din statul de funcţii, cu excepţia posturilor unice, a 
posturilor necesare implementării angajamentelor asumate prin negocierile pentru 
aderarea la Uniunea Europeană, a posturilor din structura Casei Naţionale de Pensii şi 
Alte Drepturi de Asigurări Sociale, precum şi a celor care au deja formalităţile pentru 
ocuparea acestora. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu consideră că actul normativ aflat în 
dezbatere este de mare importanţă şi revine la propunerea pe care a făcut-o şi în 
şedinţa din 23 septembrie , respectiv, la posibilitatea ca prin încadrarea în limita de 
5% din PIB, să se acorde aceste prime.  

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu dă cuvântul domnilor deputaţi de la 
Comisia de muncă şi protecţie socială. 

Domnul Stelian Duţu – preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială a precizat că vor adopta varianta de raport întocmită de Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci. 

Domnul deputat Ioan Cindrea – Comisia de muncă şi protecţie socială 
consideră că este necesar avizul comun al comisiilor, iar necesitatea aprobării acestei 
ordonanţe este discutabilă. Domnia Sa îşi exprimă îndoiala, că prin măsurile luate 
prin această ordonanţă cheltuielile de personal se vor încadra în limita a 5% din PIB. 
Domnul deputat precizează că este o gravă eroare de fond, în sensul că premiile sunt 
drepturi salariale câştigate prin legi speciale şi contracte colective de muncă, iar 
neacordarea acestora ar putea genera conflicte de muncă în sectorul bugetar. 
Totodată, îşi exprimă îndoiala că, cheltuielile cu salariile bugetarilor s-ar putea ridica 
la 5% din PIB, motiv pentru care apreciază că ar trebui întocmită fişa financiară cu 
costurile salariale.  

Domnul deputat Pavel Todoran – Comisia de muncă şi protecţie socială 
informează membrii comisiei că nu există avizul Consiliului Economic şi Social 
având în vedere conţinutul ordonanţei  şi implicaţiile pe care le are în plan social. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu precizează că promovarea unui act 
normativ de către Guvern se poate face şi fără avizul Consiliului Economic şi Social , 
care este un aviz consultativ. 
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Domnul deputat Pavel Todoran consideră că trebuie să se facă o analiză, să 
se vadă dacă sunt dificultăţi reale cu încadrarea cheltuielilor de personal în procentul 
de 5% din PIB. 

Domnul deputat menţionează, în continuare, că instituţiile publice vor avea 
un blocaj de personal, iar personalul rămas se va confrunta, pe de o parte, cu o 
creştere a sarcinilor pe care trebuie să le îndeplinească, iar pe de altă parte, cu absenţa 
unor venituri. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu doreşte să cunoască care este 
economia la cheltuielile de personal pe bugetul general consolidat şi care este 
influenţa asupra bugetului de stat prin acordarea creşterilor salariale care se aplică 
începând cu 1 octombrie 2005. 

Domnul Popescu Moise răspunde că pe bugetul general consolidat nu 
cunoaşte dacă există o economie iar pe bugetul de stat, până la această dată, nu s-au 
înregistrat economii la cheltuielile de personal. Domnia Sa informează membrii 
comisiei că prin neacordarea creşterilor salariale de la 1 octombrie 2005 s-ar fi 
realizat o economie de 1232 miliarde lei. Acordarea acestor creşteri coroborate cu 
neangajarea de personal va conduce însă la o economie de 1000 miliarde lei. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu întreabă cât reprezintă cheltuielile de 
personal din PIB. 

Domnul Popescu Moise răspunde că nu poate da cifre. 
Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu se întreabă dacă nu cumva prin 

măsurile luate, nivelul cheltuielilor de personal cuprinse în bugetul general 
consolidat, să reprezinte un procent mai mic de  5% din PIB şi doreşte să ştie care 
sunt elementele care pot conduce la depăşirea acestui procent. 

Domnul Popescu Moise afirmă că în elaborarea unui plan există şi o doză 
de incertitudine. 

Domnul deputat Cazan Romeo menţionează că nivelul PIB pentru anul 
2005 va  fi cunoscut în martie 2006 şi întreabă de unde se poate ştii dacă va exista sau 
nu o încadrare a cheltuielilor de personal în procentul stabilit de 5%. Domnia Sa 
insistă pe întocmirea unei fişe financiare. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu supune la vot cerinţa Camerei 
Deputaţilor şi Senatului pentru o derogare de la  suspendarea ocupării prin concurs a  
posturile vacante existente în statul de funcţii al acestor instituţii. 

Cu unanimitate de voturi propunerea a fost respinsă. 
În urma dezbaterilor, comisiile, cu 14 voturi pentru, 11 împotrivă şi 2 

abţineri, au hotărât elaborarea unui raport comun în forma adoptată de Senat. 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 94/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2000 
privind acreditarea agenţiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru 
acordarea de microcredite.PLX319/2005 

Deoarece domnul secretar de stat Ionel Manţoc, al cărui domeniu de 
coordonare intră acest proiect de lege se află într-o delegaţie oficială în perioada 
28.09. - 06.10.2005, Ministerul Economiei şi Comerţului a adresat rugămintea 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci de a amâna dezbaterile asupra proiectului de 
lege susmenţionat. 



 6

Cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât amânarea dezbaterilor ca 
urmare a lipsei iniţiatorului pentru susţinerea proiectului de  lege. 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 56/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 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.PLX372/2005 

Cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât amânarea dezbaterilor ca 
urmare a lipsei iniţiatorului pentru susţinerea proiectului de  lege. 

 
II. AVIZE 

 
4. Propunerea legislativă pentru declararea ca oraş a comunei Podu Iloaiei, 

judeţul Iaşi.Plx296/2005 
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 

unui aviz în forma prezentată de iniţiator. 
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 101/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 70/2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială 
"Automobile Dacia" - S.A.PLX329/2005 s-a dezbătut în prezenţa domnului Cătălin 
Sandu – vicepreşedinte Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi domnul 
Viorel Dinu – consilier. 

Domnul Cătălin Sandu informează membrii comisiei că AVAS şi-a asumat 
faţă de S.C. “Automobile Dacia” obligaţia de garanţie împotriva oricărei şi tuturor 
plăţilor ulterioare care ar trebui să fie efectuate de către  Societate în favoarea 
domnului Sandu Ion Romică, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi 
irevocabile . 

De asemenea, părţile au convenit ca orice alte sume care ar putea fi 
datorate în viitor domnului Sandu Ion Romică şi/sau către orice organ de executare, 
ca o consecinţă a unei hotărâri judecătoreşti în legătură cu inovaţia “Tabla exterioară 
capotă spate cu eleron înglobat în automobilele Dacia”, vor fi plătite de către AVAS 
direct domnului Sandu Ion Romică şi/sau oricărui organ de executare. 

Domnul deputat Muşetescu Tiberiu consideră că trebuie revizuit tot 
procesul şi adresează rugămintea reprezentanţilor AVAS în acest sens. 

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă, 2 abţineri), a 
hotărât elaborarea unui aviz în forma adoptată de Senat. 

6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.130/1999 
privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă.PLX374/2005 

Cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât amânarea dezbaterilor ca 
urmare a lipsei iniţiatorului pentru susţinerea proiectului de  lege. 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice.PLX383/2005 

Cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât amânarea dezbaterilor ca 
urmare a lipsei iniţiatorului pentru susţinerea proiectului de  lege. 



 7

8. Proiectul de Lege privind ratificarea Convenţiei pentru salvgardarea 
patrimoniului cultural imaterial, adoptată la Paris la 17 octombrie 2005.PLX387/2005 

Cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât amânarea dezbaterilor ca 
urmare a lipsei iniţiatorului pentru susţinerea proiectului de  lege. 

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei 
publice centrale.PLX386/2005 

 Cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât amânarea dezbaterilor ca 
urmare a lipsei iniţiatorului pentru susţinerea proiectului de  lege. 

10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 51/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/1998 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din 
România.PLX376/2005 s-a dezbătut în prezenţa domnului Adrian Ciocănea – secretar 
de stat la Ministerul Integrării Europene. 

Domnul Adrian Ciocănea informează membrii comisiei că proiectul de 
Lege are ca obiect de reglementare activitatea de traducere a acquis-ului comunitar, 
în cadrul procesului de aderare a României la Uniunea Europeană, precum şi 
responsabilitatea şi complexitatea muncii pe care o desfăşoară angajaţii Institutului 
European din România implicaţi în revizuirea traducerii acquis-ului, fiind necesară 
acordarea unui spor în cuantum de 15% din salariul de bază, personalului Institutului 
angajat în coordonarea şi revizia traducerii acquis-ului comunitar în limba română şi 
a legislaţiei româneşti în limbile de lucru ale Uniunii Europene. 

Traducerea acquis-ului comunitar este una din obligaţiile asumate de 
fiecare stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană. Odată cu aderarea României 
la Uniunea Europeană, limba română va deveni limbă oficială a Uniunii, conform 
dispoziţiilor Regulamentului Consiliului nr.1/1958 privind regimul lingvistic al 
Comunităţilor. România are obligaţia ca, până la 31 decembrie 2006 să traducă aquis-
ul comunitar aflat în vigoare la acea dată. După 1 ianuarie 2007, obligaţia de a 
traduce acquis-ul comunitar în limba română va reveni instituţiilor comunitare. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu un vot împotrivă şi o abţinere, a hotărât 
elaborarea unui aviz în forma adoptată de Senat. 

11. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea 
substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. PLX395/2005 

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

12. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 
privind societăţile comerciale. PLX396/2005 

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

13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 54/2005 pentru modificarea art. 48 din Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării 
societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi 
Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări. PLX398/2005 
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În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui aviz în forma adoptată de Senat. 

14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 70/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de împrumut, a 
unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei 
Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice 
Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala 
"ROMAG - TERMO" şi centrale termice şi electrice de termoficare aflate în 
administrarea consiliilor judeţene şi locale. PLX399/2005 

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

15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 72/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi 
Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere. PLX402/2005 

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

16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 121/2005 pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului 
nr. 22/2005 privind reorganizarea activităţii de consultanţă agricolă. PLX404/2005 

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

17. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii muzeelor şi 
a colecţiilor publice nr. 311/2003. PLX405/2005 

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

18. Proiectul de Lege "Legea Calului". PLX406/2005 
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 

unui aviz în forma adoptată de Senat. 
 

 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Mihai Nicolae Tănăsescu 

 
 
 
 
 

Întocmit, 
Ene Giorgiana 

 
 


