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 Marţi, 12 aprilie 2005 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

  1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea  Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru 

finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi săli de sport (PLx 126/2005). 

 

            2.  Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 

 

             La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi din totalul de 23 

membrii.   

 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 

şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului 

Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului: domnul Septimiu Buzaşu –secretar 

de stat, doamna Mariana Ioniţă – director general, doamna Ortansa Hunteanu – 

director general şi doamna Carmen Pop - expert, Ministerului Finanţelor  

Publice: doamna Elena Ianda – director general adjunct. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 
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 La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

20/2005 pentru modificarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2001 

privind asigurarea unor fonduri pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru 

tineret şi săli de sport.  

 Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din  7 aprilie 2005. 

 Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 

a prezentat proiectul de lege arătând necesitatea aprobării sale. Domnul secretar 

de stat Septimiu Buzaşu a dorit să sublinieze faptul că, în momentul de faţă este 

necesar ca şi în domeniul sportului să fie acordată  atenţia necesară pentru 

alinierea la standardele europene. Astfel, se vor face eforturi pentru realizarea 

unei Arene Sportive Polivalente la standarde internaţionale cât şi pentru 

modernizarea Stadionului Naţional. 

 De asemenea, reprezentantul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor 

şi Turismului a spus că, similar modelelor din Germania şi Cehia, construcţia 

arenei urmează a se finanţa din profitul net al Companiei Naţionale "Loteria 

Română" – S.A., operatorul public de jocuri de noroc, în calitate de finanţator 

principal. 

 Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 

a afirmat că prin acest proiect de lege se urmăreşte  ca în repartizarea profitul net 

contabil al Companiei Naţionale "Loteria Română" – S.A.  creşterea procentului 

de 50% cu 10%  în vederea finanţării construcţiei de locuinţe pentru tineret şi 

săli de sport precum şi pentru următoarele construcţii: Arena Sportivă 

Polivalentă şi Sala Naţională Sportivă Polivalentă. 

 Domnul deputat Nicolae Bara a dorit să ştie care este valoarea totală a 

proiectului. 

 Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 

a spus că, în acest moment nu s-a întocmit nici măcar un studiu de 

prefezabilitate, acesta urmând a se comanda în momentul în care se va aproba 

proiectul de lege. 
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 De asemenea, domnul deputat Nicolae Bara a întrebat unde  vor fi 

amplasate cele două obiective: Arena Sportivă Polivalentă şi Sala Naţională 

Sportivă Polivalentă. 

 Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 

a spus că Bucureşti va fi locaţia pentru cele două obiective. 

 Reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice a dorit să sublinieze faptul 

că, în urma unui studiu de fezabilitate ar trebui aleasă locaţia pentru cele două 

obiective. 

 Domnul deputat Petru Lakatos a dorit să ştie ce capacitate va avea  Sala 

Naţională Sportivă Polivalentă. 

 Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 

a spus că, în acest moment nu poate furniza date concrete deoarece numai în 

urma unui studiu de fezabilitate se poate spune cu exactitate caracteristicile 

tehnice corespunzătoare celor două obiective. 

 Domnul deputat Dorinel Ursărescu a dorit să ştie cât reprezintă procentul 

de 10% ce va fi atribuit în plus faţă de procentul de 50% cât s-a repartizat pentru 

anul 2004, pentru obiectivul "finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi 

săli de sport". 

 Reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice a spus că pentru cele două 

obiective: Arena Sportivă Polivalentă şi Sala Naţională Sportivă Polivalentă se 

doreşte suplimentarea cu procentul de 10%. De asemenea, reprezentanta 

Ministerului Finanţelor Publice a spus că profitul Companiei Naţionale "Loteria 

Română" – S.A  pe anul 2004 este de 2182,5 miliarde lei iar din această sumă se 

va repartiza pentru realizarea tuturor obiectivelor, inclusiv cele două săli 

sportive polivalente, aproximativ 975 miliarde lei. 

 Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 

a spus că, priorităţile între obiectivele propuse a fi realizate din aceşti bani se vor 

stabili de către ministru. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a întrebat dacă din procentul de 10%, 

reprezentând aproximativ 200 miliarde lei, care se cere în plus faţă de anul 2004, 
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se vor realiza cele două obiective: Arena Sportivă Polivalentă şi Sala Naţională 

Sportivă Polivalentă. 

 Reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice a spus că nu se poate stabili 

de acum acest lucru, repartizarea urmând să se facă prin hotărâre de guvern, la 

propunerea Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Transporturilor, 

Construcţiilor şi Turismului precum şi a Agenţiei Naţionale pentru Sport. 

 Domnul deputat Aurel Vainer a dorit să ştie dacă prin realizarea noilor 

obictive se vor cheltui bani şi din procentul de 50% repartizat special pentru 

realizarea obiectivului principal: "finanţarea construcţiei de locuinţe pentru 

tineret şi săli de sport". 

 Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 

a spus că, tocmai pentru a nu se cheltui bani destinaţi obiectivului principal se 

doreşte suplimentarea cu încă 10 procente. 

 Domnul deputat Gabriel Sandu a spus că doreşte ca membrii comisiei să 

fie informaţi în legătură cu stadiile care  vor fi parcurse până la realizarea celor 

două obiective: Arena Sportivă Polivalentă şi Sala Naţională Sportivă 

Polivalentă. 

 Domnul deputat Iuliu Nosa a întrebat care este profitul Companiei 

Naţionale "Loteria Română" – S.A.  pe anul 2004 şi cum se va realiza 

repartizarea acestuia astfel încât 10% să meargă pentru realizarea obiectivelor: 

Arena Sportivă Polivalentă şi Sala Naţională Sportivă Polivalentă. 

 Reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice a spus că încă nu s-au 

demarat procedurile pentru a se începe studii de prefezabilitate, de fezabilitate, 

licitaţii, etc. şi de aceea nu se poate afirma că un procent de 10% din profit va fi 

destinat în mod sigur pentru realizarea obiectivelor: Arena Sportivă Polivalentă 

şi Sala Naţională Sportivă Polivalentă. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit lămuriri în legătură cu modul de 

repartizare a profitului Companiei Naţionale "Loteria Română" – S.A. 

 Reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice a spus că primele 

destinaţii: rezerve legale, alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 
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lege, etc sunt obligatorii conform Legii nr. 31/1991 privind societăţile 

comerciale precum şi în conformitate cu Legea contabilităţii. 

 Domnul deputat Iuliu Nosa a spus că este destul de dificil să mai rămână 

din profitul Companiei Naţionale "Loteria Română" – S.A., după repartizarea pe 

primele destinaţii, suma necesară pentru a se realiza toate obiectivele propuse. 

 Reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice a spus că până în prezent 

obiectivul  principal "finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi săli de 

sport" s-a realizat în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă nr. 

195/2001, în bune condiţii.  Reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice a 

afirmat că în plus prin acest proiect de lege se doreşte realizarea celor două 

obiective: Arena Sportivă Polivalentă şi Sala Naţională Sportivă Polivalentă, 

pentru care se doreşte o sursă separată de 10% din profitul Companiei Naţionale 

"Loteria Română" – S.A. 

In unanimitate a fost aprobat proiectul de lege, în forma adoptată de 

Senat. 

 

 

 La punctul 2 al ordinei de zi, alte probleme curente ale activităţii 

comisiei, domnul deputat Aurel Vainer a propus ca pentru săptămâna viitoare să 

fie invitate la comisie reprezentanţii următoarele instituţii: Agenţia Naţională de 

Prognoză şi Institutul Naţional de Statistică. 

 In unanimitate a fost aprobată propunerea domnului deputat Aurel Vainer. 

 

 

 

 Miercuri, 13 aprilie 2005 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

  1. Dezbaterea şi studiul Legii privind organizarea şi funcţionarea 

cooperaţiei meşteşugăreşti (PL 197/1998). 

            2.  Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
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 La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi din totalul de 23 

membrii.   

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 

La primul punct al ordinei de zi, dezbaterea şi studiul Legii privind 

organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti, membrii comisiei au 

analizat textul proiectului de lege în vederea aducerii de modificări, în 

conformitate cu noile cerinţe impuse de noua Lege cadru a cooperaţiei, publicată 

deja în Monitorul Oficial al României. 

 

  PREŞEDINTE, 
     Mihai Tudose 
                                                             SECRETAR, 
                                                      Vasile Cosmin Nicula    
                             Expert parlamentar 
                      Alina Hodivoianu
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