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al  şedinţei comisiei din zilele de 20, 21 şi 22 martie 2007 
 
 
 
 

La lucrările comisiei din zilele de 20, 21 şi 22 martie 2007 sunt 
prezenţi 22 deputaţi, fiind absenţi motivat 5, iar nemotivat 0. 

 
 

La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: 
 

- domnul Ştefan Petrescu  - Ministerul Finanţelor Publice; 
- doamna Carmen Ghiţă - M.F.P.; 
- doamna Valeria Nistor - M.F.P.; 
- domnul Ioan Andreica - Ministerul Transporturilor, 

Construcţiilor şi Turismului; 
- domnul Viorel Borşan - Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Anton Coroianu - Comisia Naţională pentru Controlul 

Nuclear; 
- domnul Bogdan Moisii - C.N.C.A.N. 

 
 

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

 

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

 
I. RAPOARTE 

 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.13/2007 pentru aprobarea Contractului de 
finanţare între România şi Banca Europeană de Investiţii 
pentru Proiectul privind infrastructura municipală în 
domeniul alimentării cu apă, etapa a III-a, semnat la 
Luxemburg la data de 24 octombrie 2006 şi la Bucureşti la 
data de 28 noiembrie 2006.(PLx120/2007) 
2. Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri 
financiare pentru un operator economic de sub autoritatea 
Consiliului Local Topliţa.(PLx 95/2007) 
3. Proiect de Lege privind dezvoltarea infrastructurii, 
dotărilor şi altor cheltuieli în vederea îmbunătăţirii activităţii 
de administrare a veniturilor bugetare.(PLx 201/2005) 

 
II. AVIZE 

 
4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.95/2006 privind aprobarea Actului adiţional la 
Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia 
funcţională a amplasamentului "Centrul Dâmboviţa" şi de 
finalizare a construcţiilor existente şi mandatarea 
Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 
pentru semnarea acestuia.(PLx 119/2007) 
5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 100/2006 privind transmiterea unor părţi 
dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea 
Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi 
Aeriene Române - TAROM" - S.A. în administrarea 
Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.(PLx 
121/2007) 
6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării 
sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul 
vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării 
şi sistematizării teritoriului.(PLx 122/2007) 
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7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.97/2006 pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.328/2006 pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind 
cinematografia.(PLx 118/2007) 
8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.106/2006 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2003 privind 
organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de 
integrare.(PLx 106/2007) 
9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.120/2006 pentru modificarea art.5 alin.(6) din 
Ordonanţa Guvernului nr.70/2002 privind administrarea 
unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local.(PLx 
107/2007) 
10. Proiect de Lege pentru modificarea art.41 din Legea 
nr.703/2001 privind răspunderea civilă pentru daune 
nucleare.(PLx110/2007) 
11. Proiect de Lege privind declararea zonei de amplasare a 
monumentelor istorice din nordul Olteniei ca obiectiv de 
interes naţional.(PLx112/2007) 
12. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.26/1990 
privind Registrul comerţului, a Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 
privind Registrul comerţului şi a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalităţi 
administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării 
comercianţilor, precum şi a Legii nr. 359/2004 privind 
simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul 
comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi a 
persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum 
şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice.(PLx 
113/2007) 
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Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 
 

I. RAPOARTE 
 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.13/2007 pentru aprobarea Contractului de finanţare între 
România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind 
infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a III-a, 
semnat la Luxemburg la data de 24 octombrie 2006 şi la Bucureşti la data 
de 28 noiembrie 2006.(PLx120/2007) 

Proiectul de lege a fost prezentat de domnul Petrescu Ştefan, 
Director General în cadrul  Ministerului Finanţelor Publice şi doamna  
Ghiţă Carmen, Şef Serviciu din cadrul aceluiaşi minister. 
 Obiectul de reglementare al proiectului de ordonanţă de urgenţă a 
Guvernului îl constituie aprobarea documentului intitulat Contract de 
finanţare între România şi Banca Europeană de Investiţii, care a fost 
semnat la Luxemburg la data de 24 octombrie 2006 şi la Bucureşti la data 
de 28 noiembrie 2006, cu privire la Proiectul privind Infrastructura 
municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a III-a. 

Costul total net al Proiectului privind Infrastructura municipală în 
domeniul alimentării cu apă, etapa a III-a, este de 181,172 milioane 
EURO. Finanţarea proiectului va fi asigurată din fonduri ISPA 
(130.977.800 EURO), împrumut de la BEI (41.501.200 EURO), fonduri 
de la bugetul de stat de la poziţia “Fondul naţional de preaderare” 
(4.160.000 EURO)şi din bugetele locale şi/sau din sursele proprii ale 
operatorilor economici implicaţi în proiect (4.533.000 EURO). 

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

2. Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare 
pentru un operator economic de sub autoritatea Consiliului Local 
Topliţa.(PLx 95/2007) 

Amânat  
3. Proiect de Lege privind dezvoltarea infrastructurii, dotărilor şi 

altor cheltuieli în vederea îmbunătăţirii activităţii de administrare a 
veniturilor bugetare.(PLx 201/2005) 

Amânat  
II. AVIZE 

 
4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.95/2006 privind aprobarea Actului adiţional la Contractul 
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de parteneriat public-privat pentru reconversia funcţională a 
amplasamentului "Centrul Dâmboviţa" şi de finalizare a construcţiilor 
existente şi mandatarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului pentru semnarea acestuia.(PLx 119/2007) 

Domnul Andreica Ioan, Secretar de Stat - Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului a prezentat comisiei proiectul 
de Lege şi punctul de vedere al guvernului. În perioada iulie-octombrie 
2006, s-a iniţializat de către reprezentanţii Ministerului Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului şi cei ai Investitorilor forma finală negociată a 
contractului. Contractul a fost mult îmbunătăţit. 

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

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 100/2006 privind transmiterea unor părţi dintr-un imobil 
proprietate privată a statului din administrarea Societăţii Comerciale 
"Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. 
în administrarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.(PLx 
121/2007) 

Domnul Andreica Ioan, Secretar de Stat - Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului a prezentat comisiei proiectul 
de Lege şi punctul de vedere al guvernului. Este vorba de reglementarea 
transmiterii unei părţi dintr-un imobil proprietate privată a statului, din 
administrarea S.C. „Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române 
- TAROM” SA. în administrarea Compania Naţională de Investiţii „CNI” -
S.A., datorită finalizării locuinţelor de necesitate. 

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

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar 
producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor 
funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului.(PLx 122/2007) 

Domnul Borşan Viorel, Director – Ministerul Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale a prezentat comisiei proiectul de lege. Se doreşte 
acordarea sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, 
zootehnic, etc. 

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

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.97/2006 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea şi 
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completarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.39/2005 privind cinematografia.(PLx 118/2007) 

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.106/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.19/2003 privind organizarea şi funcţionarea 
Corpului consilierilor de integrare.(PLx 106/2007) 

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

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.120/2006 pentru modificarea art.5 alin.(6) din Ordonanţa 
Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de 
interes judeţean şi local.(PLx 107/2007) 

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

10. Proiect de Lege pentru modificarea art.41 din Legea nr.703/2001 
privind răspunderea civilă pentru daune nucleare.(PLx110/2007) 

Domnul Coroianu Anton, Director – Comisia Naţională pentru 
Controlul Nuclear şi domnul Noisii Bogdan, Consilier Juridic din cadrul 
aceleiaşi instituţii au prezentat comisiei actul normativ. 

Se propune modificarea art.4¹ din Legea nr.470/2004 privind 
răspunderea civilă pentru daune nucleare cu modificările ulterioare. 

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

11. Proiect de Lege privind declararea zonei de amplasare a 
monumentelor istorice din nordul Olteniei ca obiectiv de interes 
naţional.(PLx112/2007) 

Domnul Andreica Ioan, Secretar de Stat - Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului a prezentat comisiei proiectul 
de Lege şi punctul de vedere al guvernului. Acesta reprezintă o 
discriminare pentru teritoriul României pentru fiecare zonă din ţară, 
comisia fără personalitate juridică nu are nici o putere. 

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

12. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.26/1990 
privind Registrul comerţului, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind Registrul 
comerţului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2001 privind 
simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi 
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autorizarea funcţionării comercianţilor, precum şi a Legii nr. 359/2004 
privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul comerţului 
a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi a persoanelor juridice, 
înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării 
persoanelor juridice.(PLx 113/2007) 

Iniţiativa legislativă vizează revenirea la situaţia când oficiile 
registrului comerţului erau organizate şi funcţionau pe lângă fiecare 
cameră de comerţ şi industrie teritorială, fără a avea personalitate juridică. 

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

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Popescu Luminiţa 
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