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al  şedinţei comisiei din zilele de 20, 21 şi 22 februarie 2006 

 
 
La lucrările comisiei din zilele de 20, 21 şi 22 februarie 2006 sunt prezenţi 

19 deputaţi, fiind absenţi motivat 9, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: 
 

  -    Doică Cătălin              M.F.P. 
  -    Hură Mihai                       M.F.P. 

- Toncescu Angela   C.S.A. 
- Baltă Tudor    C.S.A. 
- Cristea Aurelia    C.S.A. 
- Alexandru Maria   Consiliul Concurenţei  
- Ciutacu Constantin                         Consiliul Concurenţei 
- Alexandru Maria                             Consiliul Concurenţei 

                 
 
 

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul Mihai Nicolae Tănăsescu, 
preşedintele comisiei. 

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

I. FOND 
 

1. Proiect de Lege privind stimularea industriei de tehnologia informaţiei.PL 
444/2002 

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 
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taxe indirecte pentru o autospecială de intervenţie pentru accidente colective, 
calamităţi şi operaţiuni de salvare grea. PLx 973/2006 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.87/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.32/2000 privind 
activitatea de asigurare şi supraveghere a asigurărilor. PLX 988/2006 

4. 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 

5. Propunere legislativă privind acordarea drepturilor băneşti cuvenite persoanelor 
care deţineau -la data de 1 martie 1990- economii la CEC sub formă de 
obligaţiuni şi carnete de economii, inclusiv a depozitelor pentru obţinerea unui 
autoturism.PLx 907/2006 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.82 din 30 august 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, 
aprobată prin Legea nr.125 din 18 martie 2002.PLx21/2007 

 
II. AVIZE 

 
 

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat.PLx 
5/2007 

8. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.752/2001 privind organizarea 
şi funcţionarea Academiei Române.PLx 926/2006 

9. 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 privind stimularea industriei de tehnologia 
informaţiei.PL 444/2002 

Acest proiect de Lege nu mai are obiect de reglementare deoarece 
contravine Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legii concurenţei nr. 21/1996 şi O.U.G. nr 117/2006 privind procedurile 
naţionale în domeniul ajutorului de stat. 

În urma supunerii la vot, cu majoritate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui raport de respingere. 

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 
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Domnul Doică Cătălin a prezentat membrilor comisiei obiectul de 
reglementare al acestui proiect de lege şi anume achiziţionarea din import a unei 
autospeciale de intervenţie pentru accidente colective, calamităţi şi operaţiuni de 
salvare grea în valoare de 280000 euro, sumă obţinută din sponsorizări. 
Echipamentele permit îngrijirea în regim de urgenţă a cel puţin 50 de victime. 
Sponsorul acestei autospeciale este societatea de telefonie VODAFONE. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu  doreşte să cunoască modalitatea de 
folosire a acestei autospeciale de către societatea care o are în dotare. 

Domnul Doică Cătălin precizează că Societatea de Medicină de Urgenţă şi 
Catastrofă se află sub directa coordonare a Inspectoratului General pentru situaţii de 
urgenţă , intervenţiile nu sunt plătite de beneficiari iar societatea îşi asigură veniturile 
exclusiv din sponsorizări. 

Având în vedere că dotarea cu o astfel de autospecială de intervenţie pentru 
accidente colective,calamităţi şi operaţiuni de salvare grea vizează interesul public în 
situaţii de urgenţă şi extraordinare, cât şi inexistenţa resurselor financiare necesare 
plăţii de către Societatea de medicină de Urganţă şi Catastrofă din România a 
obligaţiilor fiscale la momentul importului, a fost promovat acest act normativ. 

 În urma supunerii la vot, cu majoritate de voturi (o abţinere aparţine 
doamnei deputat Iordache Graţiela) , Comisia a hotărât întocmirea unui raport în 
forma adoptată de Senat. 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.87/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.32/2000 privind activitatea de 
asigurare şi supraveghere a asigurărilor. PLX 988/2006 s-a dezbătut în prezenţa 
reprezentanţilor Comisia de Supraveghere a Asigurărilor , respectiv a doamnei 
Toncescu Angela- preşedinte şi a domnului Baltă Tudor - vicepreşedinte . 

Doamna Toncescu Angela informează membri comisiei asupra 
modificărilor propuse şi aprobate de Ordonanţa de urgenţă  şi anume posibilitatea 
societăţilor de asigurare de a administra fonduri de pensii private şi crearea cadrului 
legislativ care să permită furnizarea de produse complexe de către operatorii din piaţa 
financiară. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu propune să existe periodic  consultări 
cu reprezentanţii Comisiei de Supravegere a Asigurărilor, cu scopul de a întăriri rolul  
acestei instituţii. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitae de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui raport în forma adoptată de Senat. 

4. 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 

Domnul deputat Călian Petru a propus amânarea dezbaterii acestei 
propuneri legislative şi discutarea acestui act normativ într-o şedinţă comună cu  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi în prezenţa iniţiatorilor. 

Domnul deputat Muşetescu Ovidiu doreşte să cunoască nivelul sumei 
despăgubirilor. 

Domnul peşedinte Mihai Tănăsescu a solicitat ca la dezbaterea acestui 
act normativ să existe un punct de vedere pe diferite variante de soluţii din partea 
Ministerului Finanţelor Publice, să existe o fişă financiară. 
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La întrebarea domnului deputat Nini Săpunaru dacă suma de 70000 lei 
vechi sunt în contul CEC-ului, răspunsul domnului Doică Cătălin a fost afirmativ. 

                 În urma supunerii la vot , cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
AMÂNAREA dezbaterii acestui act normativ. 

5. Propunere legislativă privind acordarea drepturilor băneşti cuvenite 
persoanelor care deţineau -la data de 1 martie 1990- economii la CEC sub formă de 
obligaţiuni şi carnete de economii, inclusiv a depozitelor pentru obţinerea unui 
autoturism.PLx 907/2006 

Această propunere legislativă are aproape acelaşi obiect de reglementare 
cu actul normativ anterior şi de aceea Comisia a hotărât si AMÂNAREA acestuia. 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.82 din 30 august 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, 
aprobată prin Legea nr.125 din 18 martie 2002.PLx21/2007 

Obiectul de reglementare a acestei propuneri legislative a fost preluată de 
legea bugetară anuală unde sunt prevăzute, pe judeţe,  numărul de posturi şi 
finanţarea acestora. 

În urma supunerii la vot, cu  majoritate de voturi (domnul deputat Erdei 
Doloczki Istvan a votat pentru această propunere legislativă), Comisia a hotărât 
întocmirea unui raport de respingere. 

 
 

 
II. AVIZE 

 
 

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat.PLx 5/2007 
s-a dezbătut în prezenţa domnului Ciutacu Constantin, vicepreşedinte la Consiliul 
Concureţei , a doamnei Alexandru Maria şi a doamnei Butacu Cristina. 

Domnul Ciutacu Constantin informează membri comisiei că începând cu 1 
ianuarie 2007 atribuţiile Consiliului Consurenţei în domeniul ajutorului de stat sunt 
transferate Comisiei Europene. Ajutoarele de stat care intră sub incidenţa regulilor de 
autorizare trebuie notificate şi transmise Comisiei Europene pentru evaluare . Astfel 
Consiliul Concurenţei va primi notificările de ajutor de stat, le va examina, va acorda 
consultări astfel ca aceste cereri să fie cât mai corect întocmite. Domnia Sa consideră 
că ar fi mai bine să se existe posibilitatea de a solicita date şi informaţii suplimentare 
şi, după caz, să se facă verificări la faţa locului.  

Domnul Ciutacu Constantin subliniază că este bine ca instituţia Consiliului 
Concurenţei să verifice şi să se asigure de corectitudinea întocmirii documentaţiei 
astfel încât notificarile de ajutor de stat să fie aprobate de Comisia Europeană. 
Domnia Sa precizează că Ministerul Justiţiei a fost de acord, dar Ministerul 
Finanţelor Publice nu agrează această formulă pe motiv că ar fi un supracontrol. 
Domnul Ciutacu Constantin menţionează că este mai bine un control naţional decât 
unul transnaţional, ar fi  un control preventiv iar Comisia Europenă a agreat acest 
lucru datorită şi imagini pe care şi-a construit-o în timp Consiliul Concurenţei. 
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Domnul Alexandru Mocanu propune ca în Plenul Camerei Deputaţilor să se 
facă solicitarea de retrimitere la comisie şi cererea de dezbatere a acestui act normativ 
într-o şedinţă comună cu Comisia de industrii şi servicii. 

În urma supunerii la vot, cu  unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz cu amendament. 

8. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.752/2001 privind 
organizarea şi funcţionarea Academiei Române.PLx 926/2006 

În urma supunerii la vot, cu  unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma soluţionată de Senat. 

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

Domnul deputat Alexandru Mocanu a informat membri comisiei că deja la 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost aprobat un act normativ cu acelaşi 
obiect de reglementate. 

În urma supunerii la vot, cu  unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz de respingere. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Mihai Nicolae Tănăsescu 

 
 
 

 
Întocmit, 

Ene Giorgiana 
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