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al  şedinţelor comisiei din zilele de 13, 14 şi 15 februarie 2007 
 
 
 

La lucrările comisiei din zilele de 13, 14 şi 15 februarie 2007 sunt 
prezenţi 21 deputaţi, fiind absenţi motivat 7, iar nemotivat 0. 

La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: 
 

- Domnul Daniel Chitoiu - Agentia Naţională de 
Administrare Fiscală; 

- Domnul Bogdan Huţucă - A. N.A.F.; 
- Doamna Valerica Nistor - A. N.A.F.;; 
- Doamna Carmen Ghiţă - A. N.A.F.; 
- Domnul Adrian Ciocănea - Ministerul Integrării Europene; 
- Doamna Georgeta Basarabescu - Autoritatea Naţională de 

Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal; 

- Doamna Alina Săvoiu - A.N.S.P.D.C.P.; 
- Domnul Luigi Berghes - Societatea Naţională 

„Imbunătăţiri Funciare” S.A. 
- Domnul Stancu Popescu - S.N. „Imbunătăţiri Funciare” 

S.A. 
- Domnul Răduc Constantin - Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- Domnul Silviu Stoica - Ministerul Mediului şi 

Gospodăririi Apelor. 
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Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Mihai Nicolae 

Tănăsescu, preşedintele comisiei. 
 

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

I. FOND 
 

1. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut 
dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie 
şi Dezvoltare, pentru finanţarea Proiectului privind serviciile 
municipale, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2006.(PLx 
8/2007) 
2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 81/2006 privind scutirea de la plata drepturilor 
de import şi a altor impozite şi taxe indirecte pentru o 
autospecială de intervenţie pentru accidente colective, 
calamităţi şi operaţiuni de salvare grea.(PLx 973/2006) 
3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.77/2006 privind suspendarea executării silite a 
creanţelor fiscale administrate de Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală faţă de Societatea Naţională 
Îmbunătăţiri Funciare -S.A.(PLx 960/2006) 
4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.22 din 30 ianuarie 2002 privind 
executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, 
stabilite prin titluri executorii.(PLx 899/2006) 
5. Propunere legislativă privind acordarea de despăgubiri sau 
compensaţii financiare cetăţenilor români, victime ale stării 
de război din 1944, pentru bunurile distruse de către armatele 
străine ce au invadat Podişul Transilvaniei.(PLx 910/2006) 

 
II. AVIZE 

 
6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.115/2006 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.(PLx 4/2007) 
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7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.133/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Departamentului pentru Afaceri Europene.(PLx 
6/2007) 
8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei 
vitivinicole, nr.244/2002.(PLx 18/2007) 
9. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 
Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe.(PLx 949/2006) 
10. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 
Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe.(PLx 950/2006) 
11. Propunere legislativă pentru declararea zonei 
"Mehedinţiul de sub munte - zonă strategică de turism".(PLx 
951/2006) 
12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.490/2002 privind constituirea şi funcţionarea 
parcurilor industriale.(PLx 952/2006) 
13. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 
Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă.(PLx 954/2006) 

 
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 
 

I. FOND 
 

1. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre 
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 
pentru finanţarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la 
Bucureşti la 24 iulie 2006.(PLx 8/2007), s-a dezbătut în prezenţa domnului 
Bogdan Huţucă, vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală, doamna Carmen Ghiţă, şef serviciu în cadrul Ministerului 
Finaţelor Publice şi domnul Silviu Stoica, director general în cadrul 
Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor.  

Domnul Bogdan Huţucă informează membrii comisiei că prezentul 
act normativ ratifică un împrumut pentru Proiectul privind serviciile 
municipale, prin care se urmăreşete continuarea strategiei Guvernului în 
sectorul de mediu, îmbunătăţirea serviciilor furnizate populaţiei în 
domeniul alimentării cu apă şi canalizării, precum şi respectarea 
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obligaţiilor asumate de România pentru aderarea la Uniunea Europeana la 
capitolul 22, Protecţia Mediului. 

Prin acest Acord de împrumut, Banca Naţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare se angajează să pună la dispozitie 
Imprumutatului, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, suma de 
106,2 milioane euro. Imprumutul este acordat pe o perioadă de 17 ani, din 
care 5 ani perioadă de graţie, în condiţiile standard  BIRD, la o dobândă 
bazată pe dobânda LIBOR pentru depozitele în euro la şase luni plus o 
marjă variabilă, comision iniţial de până la 1% (în prezent este 0,25%), 
comision de angajament de până la 0,75% (în prezent este 0,25%). 

Domnul Bogdan Huţucă menţionează că aprobarea acestui Acord de 
împrumut prezintă un caracter de urgenţă pentru asigurarea tuturor 
resurselor necesare începerii realizării proiectelor în municipiile Bucureşti 
şi Arad (parte a îndeplinirii condiţionalităţilor convenite cu Uniunea 
Europeană) şi pregătirii rapide a celor 12 subproiecte (pentru a putea fi 
finanţate din fonduri europene postaderare).  

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu întreabă care au fost criteriile 
care au stat la baza acestui proiect, respectiv criteriile în urma cărora au 
fost selectate municipiile Bucureşti şi Arad. 

Domnul Silviu Stoica, director general în cadrul Ministerul 
Mediului şi Gospodăririi Apelor precizează faptul că acest proiect este o 
continuare a investiţiilor făcute in Bucureşti cu ajutorul programului ISPA, 
precum şi situaţia creată de inundaţiile din 2006 în judeţul Arad, celelalte 
judeţe fiind deja acoperite. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu îşi exprimă convingerea că au 
existat alte judeţe mult mai afectate de inundaţii decat judeţul Arad şi că au 
existat mult mai multe cereri de finanţare, acest împrumut fiind unul foarte 
avantajos. 

Domnul Silviu Stoica informează membrii comisiei că celelalte 
judeţe au fost acoperite de alte fonduri acordate, de exemplu, de Banca 
Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare.  

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu solicită să fie transmis 
membrilor comisiei un documentar cu toate sumele acordate de aceste 
instituţii şi destinaţiile acestora. 

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

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 81/2006 privind scutirea de la plata drepturilor de import şi 
a altor impozite şi taxe indirecte pentru o autospecială de intervenţie 
pentru accidente colective, calamităţi şi operaţiuni de salvare grea.(PLx 
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973/2006) a fost dezbătut în prezenţa domnului Daniel Chiţoiu, 
vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a doamnei 
Valerica Nistor, director general în cadrul aceleiaşi instituţii. 

Domnul Daniel Chiţoiu informează membrii comisiei că 
achiziţionarea autospecialei va permite intervenţia operativă în situaţii 
deosebite pe întreg teritoriul ţării, sub directa coordonare a Inspectoratului 
General pentru Situaţii de Urgenţă.  

Domnul Daniel Chiţoiu precizează că necesitatea dotării cu o astfel 
de autospecială este justificată de creşterea alarmantă a numărului de 
intervenţii, ca urmare a gravelor accidente produse în ultimul timp, scopul 
achiziţionării fiind îmbunătăţirea performanţelor personalului medical si 
paramedical care participă la intervenţiile de urgenţă şi care trebuie să aibă 
acces în mod curent la echipamente cu performanţe similare celor existente 
în Uniunea Europeana. Prezentul act normativ a fost promovat având în 
vedere că dotarea cu o astfel de autospecială de intervenţie vizează atât 
interesul public, cât şi inexistenţa resurselor financiare necesare 
achiziţionării de către Societatea de Medicină de Urgenţă şi Catastrofă din 
România. 

Deoarece prezentul act normativ reglementează de fapt scutirea la 
plata drepturilor de import şi a altor impozite şi taxe indirecte 
achiziţionării autospecialei, domnul preşedinte Mihai Tănăsescu solicită  
amânarea discuţiilor, până la primirea listei persoanelor, fizice sau juridice, 
care sponsorizează această achiziţie.  

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
amânarea actului normativ. 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.77/2006 privind suspendarea executării silite a creanţelor 
fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală faţă de 
Societatea Naţională Îmbunătăţiri Funciare -S.A.(PLx 960/2006) a fost 
discutată în prezenţa domnului Daniel Chiţoiu, vicepreşedinte al Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, a doamnei Valerica Nistor, director 
general si a domnul Berghes Luigi, director general al Societăţii Naţionale 
„Imbunătăţiri Funciare”. 

Domnul vicepreşedinte Daniel Chiţoiu prezintă membrilor comisiei 
situaţia actuală în care se află Societatea Naţională „Imbunătăţiri 
Funciare”, respectiv stadiul planului de restructurare demarat în perioada 
2005-2006, în ciuda resurselor relativ reduse pentru finalizarea acestui 
proces. Din acest motiv, în anul 2005 s-a înregistrat o pierdere 
excepţională, întrucât prin aplicarea planului de restructurare s-a trecut la 
disponibilizarea masivă de personal, asociată cu plăţi compensatorii. Deşi 
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s-a redresat financiar, datorită întăririi disciplinei financiare şi 
disponibilizării de personal, societatea şi-a menţinut datoriile acumulate în 
perioada 1998-2004, dintre care o parte sunt arierate fiscale, peste care se 
suprapun cele cvasifiscale, ultimele rezultînd dintr-o subvenţie acordată în 
cadrul Programului ROM AG 98, dar impus Societăţii Naţionale. 

Domnul Daniel Chiţoiu specifică faptul că, deşi procesul de 
reorganizare este în mod expres reglementat prin Legea îmbunătăţirii 
funciare nr. 138/2004, reorganizarea acestei societăţi prin divizare parţială 
este împiedicată de faptul că aceasta face obiectul unui proiect de hotărâre 
a Guvernului, aflat în prezent în analiza Ministerului Finanţelor publice 
din luna septembrie 2006, în condiţiile în care a expirat termenul de 6 luni 
înăuntrul căruia s-a amânat executarea silită a creanţelor fiscale 
administrate de A.N.A.F. faţă de Societatea Naţională „Imbunătăţiri 
Funciare” S.A.. Acest lucru a creat o situaţie juridică cu caracter 
excepţional, care a condus la întârzierea divizării Societăţii Naţionale 
„Imbunătăţiri Funciare”. 

Domnul Daniel Chiţoiu menţionează că prezentul act normativ 
prelungeste termenul până la data de 18 martie 2007, dată până la care 
Societatea Naţională trebuie să încheie restructurarea aflată în prezent în 
fază de finalizare. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu întreabă în ce măsură acest act 
normativ poate fi interpretat drept ajutor de stat, contravenind astfel 
Directivelor europene. 

Domnul Daniel Chiţoiu precizează că actul normativ nu produce 
decât o amânare, în acest răstimp penalităţile  continuând să curgă. 

Intrebat de domnul preşedinte Mihai Tănăsescu ce se va întâmpla 
dacă Societatea Naţională nu va reusi să fie gata cu procesul de 
restructurare până la data menţionată în prezentul act normativ, domnul 
Daniel Chiţoiu a informat membrii comisiei că la acel moment speţa va 
trece in domeniul dreptului penal. 

Domnul Ovidiu Tiberiu Muşetescu şi-a exprimat temerea că totuşi 
Societatea Naţională nu va reuşi finalizarea restructurării înlăuntrul 
termenului acordat de prezentul act normativ, lucru care va îngreuna şi mai 
mult situaţia creată de seceta din ultimile luni, singura societate capabilă să 
ducă apă pe terenurile cultivate, salvand culturile de anul acesta, fiind 
Societatea Naţională „Imbunătăţiri Funciare”. 

Prezent la discutii, domnul Luigi Berghes, director general al 
Societăţii Naţionale „Imbunătăţiri Funciare”, a precizat că Societatea 
acoperă nu numai partea de irigaţii ci şi activitatea de desecare, activitate 
amplificată de inundaţiile din anii trecuti. Domnia sa a confirmat faptul că 
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acordarea  unui termen mai mare ar fi acoperitor pentru Societate şi că s-a 
renunţat la îngheţarea penalităţilor tocmai pentru a nu se interpreta acest 
lucru drept ajutor de stat.  

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu informează iniţiatorul că a fost 
depus un amendament, semnat de domnii deputaţi Nini Săpunaru, Mihai 
Sandru Capră şi Gheorghe Dragomir de la Grupul parlamentar al 
Partidului Naţional Liberal, în sensul prelungirii termenului pentru o 
perioadă de 3 ani. 

Domnul Daniel Chiţoiu, în calitate de reprezentant al iniţiatorului, 
transmite acordul acestuia asupra amendamentului depus.  

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

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.22 din 30 ianuarie 2002 privind executarea 
obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri 
executorii.(PLx 899/2006) a fost prezentată de iniţiator, respectiv domnul 
deputat Nini Săpunaru, care a informat membrii comisiei că în urma 
aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002, s-a constatat faptul că plata 
efectivă tergiversează uneori şi mai mult de 2-3 ani, generând dificultăţi 
creditorilor, datorită unor proceduri insuficient de clare în aprobarea 
creditelor bugetare cu această destinaţie, dar şi absenţei unor sancţiuni 
pentru situaţiile în care neaprobarea sumelor datorate se face cu rea 
credinţă. Imposibilitatea recuperării creanţelor datorate de stat într-un 
termen rezonabil, are drept consecinţă o scădere a încrederii în 
organismele statului. 

Domnul deputat Nini Săpunaru subliniază faptul că prin această 
propunere legislativă se încearcă introducerea unor termene precise pentru 
includerea obligaţiilor de plată stabilite prin titluri executorii, obligatia 
expresă a conducătorului unităţi de a recupera prejudiciul produs de la 
persoanele vinovate precum şi o transparentă crescută prin instituirea 
obligativităţii includerii acestor informaţii pe site-urile proprii ale 
instituţiilor publice. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu a informat că prezentul act 
normativ a fost repartizat pe fond si Comisie juridice, de disciplină şi 
imunităţi, care a analizat-o în şedinţa din 30 ianuarie 2007, transmiţând 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci un Raport preliminar cu soluţia 
aprobată de membrii comisiei, cu menţiunea că dacă membrii Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci ajung la o soluţie diferită, se va conveni 
realizarea unei şedinţe comune ale celor două Comisii. 
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Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu dă citire Raportului Preliminar, 
membrii comisiei luând la cunoştinţă soluţia adoptată de membrii Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi, respectiv de respingere a prezentului act 
normativ pe următoarele considerente: 

- elaborarea unor proiecte de lege de rectificare a legilor 
bugetare anuale ar putea întârzia plata creanţelor ce 
reprezintă titluri executorii, situaţii ce ar putea genera alte 
litigii între părţi; 

- Guvernul a sesizat dificultăţile ivite în aplicarea O.G. nr. 
22/2002 şi pregăteşte modificarea acestui act normativ prin 
introducerea unui termen de graţie de două sau trei luni 
pentru a nu împiedica executarea creanţelor împotriva 
statului. Proiectul de modificare se află încă în stadiul de 
avizare la nivelul Guvernului; 

- membrii Comisiei au convenit asupra faptului că O.G. 
22/2002 trebuie modificată pentru a deveni operantă, însă 
iniţiativa legislativă supusă dezbaterii nu propune cele mai 
oportune soluţii în acest sens. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
adoptarea soluţiei emise de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi 
întocmirea unui raport comun de respingere.  

5. Propunere legislativă privind acordarea de despăgubiri sau 
compensaţii financiare cetăţenilor români, victime ale stării de război din 
1944, pentru bunurile distruse de către armatele străine ce au invadat 
Podişul Transilvaniei.(PLx 910/2006) s-a dezbătut în prezenţa domnului 
deputat Mircia Giurgiu în calitate de iniţiator care a informat membrii 
comisiei că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare acordarea 
de despăgubiri sau compensaţii financiare cetăţenilor români, victime ale 
stării de război din 1944, pentru bunurile distruse de către armatele străine 
ce au invadat Podişul Transilvaniei. 

La dezbaterea propunerii legislative domnul preşedinte Mihai 
Tănăsescu a informat membrii comisiei că atât Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi, Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale, cât şi Guvernul au acordat aviz negativ. 

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

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.115/2006 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.(PLx 
4/2007) a fost discutat în prezenţa doamnei Georgeta Basarabescu, 
preşedinte al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor 
cu Caracter Personal şi a doamnei Alina Săvoiu, şef birou juridic. 

Doamna preşedinte Georgeta Basarabescu a informat membrii 
comisiei că necesitatea statutului de autonomie al Autorităţii Naţionale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal decurge din 
implementarea prevederilor Directivei 95-46-EC a Parlamentului 
European. 

Doamna preşedinte Georgeta Basarabescu menţionat că executivul a 
înţeles necesitatea descentralizării  Autorităţii Naţionale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aceasta fiind nevoită să acopere 
întregul teritoriu, fiind necesara deschiderea a 8 birouri teritoriale, 
împărţite pe regiuni, lucru care ar implica suplimentarea posturilor alocate 
cu un minim de 4 posturi pentru fiecare birou regional. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu a propus adoptarea unui 
amendament din partea Comisiei, care să stipuleze suplimentarea schemei 
de personal cu un număr de 16 posturi, respectiv cu 2 posturi pentru 
fiecare birou regional, urmând ca pe parcurs schema de personal să fie 
modificată, funcţie de evoluţia activităţii birourilor regionale. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz cu amendamente. 

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.133/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Departamentului pentru Afaceri Europene.(PLx 6/2007) 

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

8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii viei şi 
vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole, 
nr.244/2002.(PLx 18/2007) 

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

9. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.(PLx 
949/2006) 
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În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz de respingere.  

10. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.(PLx 
950/2006) 

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

11. Propunere legislativă pentru declararea zonei "Mehedinţiul de 
sub munte - zonă strategică de turism".(PLx 951/2006) 

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

12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.490/2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale.(PLx 
952/2006) 

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

13. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 
forţei de muncă.(PLx 954/2006) 

Amânat 
 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 
 

 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Florentina Rădoi 
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