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PROCES – VERBAL 
 

al  şedinţei comisiei din zilele de 06 şi 07 decembrie 2006 
 
 
 
La lucrările comisiei din zilele de 06 şi 07 decembrie 2006 sunt prezenţi 

24, respectiv 23 deputaţi, fiind absenţi motivat 4, respectiv 5, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: 
 

  -    Bodu Sebastian    A.N.A.F 
  -    Anghel Tanţi    A.N.A.F 
  -    Dănilă Cătălin    M.M.S.S.F. 
  -     Constantin Olteanu   M.M.S.S.F.   
 

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Săpunaru Nini, vicepreşedintele 
comisiei. 

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

I. FOND 
 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.35/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală. PLx 
849/2006 
2.  Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Împrumut 
între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, destinat finanţării proiectului privind incluziunea 
socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006. PLx 903/2006 
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II. AVIZE 
 

3. Proiect de Lege privind aprobarea transferului pachetului de 
acţiuni deţinut de stat la Societatea Comercială Horticola - S.A. 
Bucureşti de la Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat către Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Statului. PLx 837/2006 
4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi. PLx 881/2006 
5. Propunere legislativă pentru modificarea art.161 alin.(2) din 
Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi 
de asigurări sociale. PLx 835/2006 
6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.57/2006 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.38/2003 
privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor. PLx 885/2006 
7. Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin. (1) şi (2) din 
Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru 
pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de 
creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de 
utilitate publică. PLx 909/2006 
8. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.3/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda 
în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a 
salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul 
bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr.II şi III la 
Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de 
bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoanele 
care ocupă funcţii de demnitate publică. PLx 892/2006 
9. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.3/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda 
în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a 
salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul 
bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr.II şi III la 
Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de 
bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoanele 
care ocupă funcţii de demnitate publică. PLx 893/2006 
10.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul 
supravieţuitor. PLx 894/2006 
11. Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii nr.152/1998. PLx 897/2006 
12.  Propunere legislativă privind instituirea indemnizaţiei 
pe viaţă a cascadorilor români de film istoric şi naţional din 
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patrimoniul Naţional care au activat în perioada 1960-1989. PLx 
900/2006 
13.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
art.10 din Ordonanţa Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea 
unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei 
publice şi instituţiile publice. PLx 901/2006 

 
 

Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 
 

I. FOND 
 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.35/2006 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală. PLx 849/2006 s-a dezbătut în prezenţa domnului Sebastian 
Bodu – preşedinte A.N.A.F. şi  a doamnei Anghel Tanţi – coordonator proiect. 

Articolul 42 alin. (9) reglementează faptul că pentru emiterea unei soluţii 
fiscale anticipate şi pentru emiterea sau modificarea unui acord de preţ în avans se 
încasează tarife. Referitor la această reglementare domnul vicepreşedinte Nini 
Săpunaru a informat reprezentanţii ANAF că membrii comisiei s-au edificat asupra 
acestui lucru şi sunt de acord. 

Domnul deputat Cazan a solicitat membrilor ANAF să prezinte noile 
modificări propuse şi argumentele pentru susţinerea lor. 

Domnul Sebastian Bodu precizează că la modificarea creanţelor unui stat 
nu s-au luat în calcul şi cheltuielile, s-a omis această prevedere din Directivă la 
momentul transpunerii. 

Doamna Anghel Tanţi menţionează că aceste cheltuieli de recuperare se 
face de către statul solicitat. Dacă cheltuielile sunt foarte mari, Directiva prevede că şi 
statul care a solicitat recuperarea acestor cheltuieli să suporte o parte din aceste 
cheltuieli. Domnia Sa subliniază că astfel s-a transpus Directiva. 

Domnul deputat Merka  Adrian doreşte să cunoască cine evaluează aceste 
cheltuieli. Domnia Sa propune înlocuirea sintagmei „cheltuieli foarte mari” cu 
„cheltuieli”. 

Domnul Sebastian Bodu precizează că nu există o definiţie pentru 
„cheltuieli mari”. S-a transpus Directiva. 

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

2.  Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Împrumut între România 
şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării 
proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006. PLx 
903/2006 s-a dezbătut în prezenţa domnului Cătălin Dănilă – secretar de stat 
M.M.S.S.F şi domnul Constantin Olteanu – director . 

Domnul Cătălin Dănilă informează membrii comisiei că acest Proiect 
cuprinde patru componente, pentru fiecare în parte fiind desemnată o altă entitate de 
implementare, funcţie de specificul domeniului respectiv. 
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Aplicarea Acordului de Împrumut va fi realizată de Ministerul Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Fondul Român 
de Dezvoltare Socială, desemnate ca agenţii de implementare, care vor colabora cu 
Agenţia Naţională pentru Romi, Agenţia Naţională pentru Protecţia familiei şi cu 
Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap. 

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

II. AVIZE 
 

3.Proiect de Lege privind aprobarea transferului pachetului de acţiuni 
deţinut de stat la Societatea Comercială Horticola - S.A. Bucureşti de la Regia 
Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat către Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor Statului. PLx 837/2006 

AMÂNAT 
4.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.351/2001 

privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - 
Reţeaua de localităţi. PLx 881/2006 

AMÂNAT 
5.Propunere legislativă pentru modificarea art.161 alin.(2) din Legea 

nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. PLx 
835/2006 

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

6.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2006 
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea şi alte 
drepturi ale poliţiştilor. PLx 885/2006 

AMÂNAT 
7.Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 

8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de 
pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane 
juridice de utilitate publică. PLx 909/2006 

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

8. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.3/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului 
bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind 
sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul 
bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr.II şi III la Legea nr.154/1998 
privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a 
indemnizaţiilor pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică. PLx 
892/2006 

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

9. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.3/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului 
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bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind 
sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul 
bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr.II şi III la Legea nr.154/1998 
privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a 
indemnizaţiilor pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică. PLx 
893/2006 

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

10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor. PLx 
894/2006 

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

11. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.152/1998. PLx 897/2006 

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

12. Propunere legislativă privind instituirea indemnizaţiei pe viaţă a 
cascadorilor români de film istoric şi naţional din patrimoniul Naţional care au activat 
în perioada 1960-1989. PLx 900/2006 

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

13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.10 din 
Ordonanţa Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 
pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice. PLx 901/2006 

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

 
 

 
 

 
VICEPREŞEDINTE, 

 
Nini Săpunaru 

 
 
 
 

Întocmit, 
Ene Giorgiana 
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