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PROCES – VERBAL 
 

al  şedinţei comisiei din ziua de 23 decembrie 1999 
 
 
La lucrările comisiei din ziua de 1999 sunt prezenţi 25 deputaţi, fiind 

absenţi motivat 1, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei  nu au participat invitaţi. 
 
Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Dan Constantinescu, 

preşedintele comisiei. 
 
Comisia a adoptat cu majoritate de voturi următoarea ordine de zi: 
 

I. FOND 
 

1. Propunerea legislativă pentru completarea art. 50 din Legea nr. 
27/1994 privind impozitele şi taxele locale.(PL184) 
2. Propunerea legislativă privind sprijinirea şi întrajutorarea 
sinistraţilor din zonele calamitate.(PL267) 
3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.118/1996 
privind constituirea şi utilizarea Fondului Special al drumurilor 
publice.(PL347) 
4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, modificată şi 
completată prin OGU nr. 62/1998.(PL395) 
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 91/1999 privind repartizarea profitului Regiei 
Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de 
Stat”.(PL480) 
 

II AVIZE 
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6. Propunere legislativă privind reglementarea încadrării caselor 
de ajutor reciproc ale pensionarilor din România în regimul fiscal 
al unităţilor de protecţie socială(PL342) 
7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă 
nr.188/1999 privind transferul imobilului situat în Bucureşti, B-
dul Unirii nr.37 – Magazinul Junior - din patrimoniul Societăţii 
Comerciale “Bucureşti” - S.A. în domeniul privat al 
statului.(PL492) 
8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.52/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare 
PHARE dintre Comisia Europeană şi Guvernul României privind 
Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998, 
semnat la Bucureşti la 24 decembrie 1998(PL498) 
9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă 
nr.192/1999 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului şi reorganizarea activităţilor de 
protecţie a copilului.(PL499) 
10. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.3/1999 pentru completarea alin.1 al art.14 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.88/1997 privind 
privatizarea societăţilor comerciale.(PL502) 
11. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.7/1998 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului 
militar şi civil, care se vor aplica în perioada restructurării 
marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor din compunerea 
Ministerului Apărării Naţionale.(PL503) 

 
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 

 
I. FOND 

 
1. Propunerea legislativă pentru completarea art. 50 din Legea nr. 27/1994 

privind impozitele şi taxele locale.(PL184) 
Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui raport de 

respingere din următoarele considerente: 
1. Potrivit textului propus de iniţiator ar urma să fie scutite de la plata 

impozitelor numai persoanele care primesc ajutor social, ceea ce ar 
induce un caracter discriminatoriu, deoarece de scutirea de plata 
impozitelor şi taxelor locale ar trebuie să beneficieze toate persoanele 
care au un venit egal sau mai mic decât venitul care, potrivit 
prevederilor Legii nr. 67/1995 le-ar îndreptăţi la ajutorul social. 

2. Având în vedere faptul că actul normativ va afecta bugetele locale, 
devin incidente dispoziţiile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 189/1998 
privind finanţele publice locale, dispoziţii în conformitate cu care 
iniţiatorilor le revine obligaţia să prevadă în proiect şi mijloacele 
necesare acoperirii golului de venituri create. 
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3. Potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 15/1999 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele 
şi taxele locale, consiliile locale şi consiliile judeţene sunt autorităţile 
administraţiei publice locale abilitate să poată acorda anual reduceri de 
impozite şi taxe locale cu până 50%, criteriile ce pot sta la baza 
adoptării de hotărâri în acest sens fiind stabilite opţional de către aceste 
autorităţi, în funcţie de condiţiile locale specifice zonei respective. 
Pe baza obiecţiunilor şi contestaţiilor pe care au dreptul să le formuleze, 

persoanele care primesc ajutor social în baza prevederilor Legii nr. 67/1995 
pot beneficia de diminuarea sau anularea – după caz – a impozitelor, 
taxelor locale, a majorărilor de întârziere aferente, a penalităţilor şi a altor 
sume, în condiţiile reglementate prin Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 58/1998 privind soluţionarea obiecţiunilor şi contestaţiilor formulate 
împotriva actelor de control şi de impunere având ca obiect constatarea şi 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a majorărilor de întârziere, a 
penalităţilor, precum şi a altor sume şi măsuri. 

 
2. Propunerea legislativă privind sprijinirea şi întrajutorarea sinistraţilor din 

zonele calamitate.(PL267) 
Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui raport de 

respingere din următoarele considerente: 
1. Unele prevederi ce fac obiectul prezentei iniţiative legislative nu mai 

sunt de actualitate. 
Statul Român a acordat deja din Fondul de intervenţie la dispoziţia 

Guvernului, ajutoare persoanelor care au avut de suferit ca urmare a 
inundaţiilor. Or, aceste ajutoare ar trebui în mod logic să fie avute în vedere 
de iniţiatori şi să constituie unul din elementele de calcul al diferenţei de 
valoare ce ar trebui eventual acordat sinistraţilor. Propunerea legislativă nu 
cuprinde însă referiri la astfel de acţiuni şi, respectiv, operaţiuni de calcul. 
2. Există o neconcordanţă între prevederile art. 2 şi art. 3 referitoare la 

sursa sumelor de bani destinate ajutării sinistraţilor, primul articol 
vizând un procent din sumele obţinute de Fondul Proprietăţii de Stat ca 
urmare a privatizării societăţilor comerciale la care statul este acţionar, 
pe când cel de-al doilea trimite la Fondul special de dezvoltare “aflat la 
dispoziţia Guvernului şi a Fondului Proprietăţii de Stat.” 
Faţă de conţinutul normativ al acestor texte semnalăm că, pe de o parte, 

referirea făcută în art. 2 la Ordonanţa de urgenţă nr. 59/1997 este, în 
prezent, rămasă fără obiect, deoarece sumele încasate în cadrul procesului 
de privatizare nu mai sunt reglementate de acest act normativ ci de 
Ordonanţa de urgenţă nr. 88/1997 cu modificările şi completările ulterioare, 
iar, pe de altă parte, referirea făcută în art. 3 la Fondul special de dezvoltare 
aflat “la dispoziţia Guvernului şi la dispoziţia Fondului Proprietăţii de Stat” 
este de asemenea eronată, deoarece în prezent nu mai există un asemenea 
Fond special ci doar fondul reglementat prin art. 9 alin. 4 din Ordonanţa de 
urgenţă nr. 88/1997 astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 99/1999. 
Oricum, nici înainte, Fondul special respectiv nu era la dispoziţia 
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Secretariatului General al Guvernului şi Fondului Proprietăţii de Stat ci 
doar a Secretariatului General al Guvernului. 

Precizăm că potrivit art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea bugetului de stat 
pe anul 1999 nr. 36/1999 şi art. 11 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele 
publice locale, ajutoarele financiare ce se acordă familiilor sinistrate din 
unele judeţe afectate de calamităţi naturale, pentru refacerea locuinţelor şi a 
efectivelor de animale şi păsări de curte din gospodăriile populaţiei 
afectate, se alocă din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, 
Guvernul fiind abilitat să emită hotărâri în acest sens. 

Potrivit prevederilor sus-menţionate, Fondul de intervenţie la dispoziţia 
Guvernului, poate fi majorat de către Guvern din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului în funcţie de necesităţile asigurării 
sumelor pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale. 

Faţă de aceste considerente, sursa de constituire şi de alimentare a 
“contului special”, aşa cum este denumit la art. 8 din propunere, nu este cea 
legală. 
3. Procedura de alocare a sumelor, prevăzute la art. 8 este inaplicabilă, în 

primul rând pentru că în proiect nu se stabileşte cine este gestionarul 
acestor sume (dacă aceste sume ar exista), cât şi pentru faptul că 
“depozitarea într-un cont special” a sumelor nu are legătură cu 
acordarea sumelor sinistraţilor, decât în măsura în care se va deschide 
câte un cont special, pe cheltuiala statului român, la băncile comerciale, 
pentru fiecare familie sinistrată. 

4. Întrucât textul propunerii legislative nu stabileşte nici o faptă care să 
poată fi considerată infracţiune, răspunderea penală nu poate fi angajată, 
aşa cum se menţionează la art. 9. 

 
3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.118/1996 privind 

constituirea şi utilizarea Fondului Special al drumurilor publice.(PL347) 
Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui raport de 

respingere din următoarele considerente: 
1. Textul propus pentru “modificarea” art. 9 şi care, în fapt, vizează 

completarea acestuia nu modificarea sa, nu va conduce la realizarea 
intenţiilor iniţiatorilor propunerii, deoarece art. 9 din Legea nr. 
118/1996, republicată, cu modificările ulterioare reglementează doar 
procentul aplicabil pe categorii de drumuri. Ori şi pentru repartizarea 
sumelor din fond pe categorii de beneficiari, trebuie modificate 
dispoziţiile Legii nr. 118/1996 care reglementează atât constituirea cât şi 
administrarea respectivului fond. 

2. Modificările propuse sunt insuficiente şi atrag necesitatea completării 
legii de bază cu dispoziţii care să reglementeze procedurile aplicabile în 
situaţia neachitării taxei către consiliile judeţene, exercitarea controlului, 
precum şi cu dispoziţii privind criteriile de alocare, respectiv utilizarea 
sumelor din aceste bugete. 

3. Propunerea legislativă aşa cum este ea formulată, este în contradicţie cu 
celelalte dispoziţii ale Legii nr. 118/1996 privind constituirea şi 
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utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicată, cu 
modificările ulterioare. 

 
4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

27/1994 privind impozitele şi taxele locale, modificată şi completată prin OGU nr. 
62/1998.(PL395) 

Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui raport de 
respingere din următoarele considerente: 

- impozitul pe clădiri este în fapt impozit pe proprietate şi se suportă de 
cel ce deţine proprietatea; 

- impozitul pe clădiri nu afectează capacitatea financiară a plătitorului, 
acesta fiind deductibil la calculul profitului impozabil; 

- impozitul respectiv constituie sursă de finanţare a cheltuielilor bugetelor 
locale şi este datorat anual indiferent de caracterul sezonier de 
desfăşurare a activităţi. 

În situaţia în care agenţii economici din turism întâmpină greutăţi 
financiare, aceştia pot să se adreseze Consiliilor locale sau judeţene pentru  reducerea 
impozitului în conformitate cu prevederile legale care reglementează materia în 
cauză. 

 
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome “Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat”.(PL480) 

Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui raport de în 
forma adoptată de Senat. 

 
II AVIZE 

 
6. Propunere legislativă privind reglementarea încadrării caselor de ajutor 

reciproc ale pensionarilor din România în regimul fiscal al unităţilor de protecţie 
socială(PL342) 

Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui aviz de 
respingere din următoarele considerente: 

Considerăm că actuala legislaţie fiscală răspunde cerinţelor activităţilor 
desfăşurate de asociaţiile constituite în baza Legii nr. 21/1924, atât din punct de 
vedere al facilităţilor cât şi din punct de vedere al regimului de impunere a acestora. 

Apreciem că încadrarea Caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor în 
regimul fiscal al unităţilor de protecţie socială nu este posibil, întrucât unităţile de 
protecţie socială sunt numai cele special organizate şi amenajate potrivit cerinţelor 
persoanelor cu handicap (definite la art. 38 din Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 102/1999 privind protecţia socială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu 
handicap) şi pentru care nu există prevederi fiscale speciale decât cele prevăzute în 
Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

Articolul 1 din această propunere legislativă creează confuzii, întrucât este 
formulat printr-o înşiruire de sinonime şi contradicţii ale principiilor în baza cărora se 
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constituie Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, respectiv: organizaţii cu 
“caracter privat” are acelaşi sens cu “neguvernamentale”, “caritate” are acelaşi sens 
cu “întrajutorare mutuală” şi “de utilitate publică” care intră în contradicţie cu 
“protecţie socială”. 

 
7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.188/1999 

privind transferul imobilului situat în Bucureşti, B-dul Unirii nr.37 – Magazinul 
Junior - din patrimoniul Societăţii Comerciale “Bucureşti” - S.A. în domeniul 
privat al statului.(PL492) 

Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui aviz în forma 
prezentată. 

 
8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.52/1999 

pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Comisia 
Europeană şi Guvernul României privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari 
dimensiuni pe anul 1998, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 1998(PL498) 

Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui aviz în forma 
adoptată de Senat. 

 
9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.192/1999 

privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi 
reorganizarea activităţilor de protecţie a copilului.(PL499) 

Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui aviz în forma 
prezentată. 

 
10. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.3/1999 pentru completarea alin.1 al art.14 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale.(PL502) 

Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui aviz în forma 
adoptată de Senat. 

 
11. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/1998 

privind unele măsuri de protecţie socială a personalului militar şi civil, care se vor 
aplica în perioada restructurării marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor din 
compunerea Ministerului Apărării Naţionale.(PL503) 

Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui aviz în forma 
adoptată de Senat. 
 
 

Dan Constantinescu 
 

PREŞEDINTE 
 
 


