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al  şedinţei comisiei din ziua de 6 februarie 2008 

 
 

La lucrările comisiei din ziua de 6 februarie sunt prezenţi 25 
deputaţi, fiind absenţi motivat 3, iar nemotivat 0. 

 
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: 
 

- Daniel Chiţoiu Preşedinte, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
- Eugen Ciorici Vicepreşedinte, A.N.A.F. 
- Ion Busuioc Director general, A.N.A.F. 
- Valeria Nistor Director general, A.N.A.F. 
- Doina Ilie Director general, Ministerul Economiei şi Finanţelor 
- Georgeta Alecu Sef serviciu, M.E.F. 
- Cucu Boni Director general, M.E.F. 
- Denisa Baciu Consilier, M.E.F. 
- Donia Lica Sef serviciu, M.E.F. 
 

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

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

 
I. RAPOARTE 

 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale.(PLx 778/2007) 

Administrator
Original



 2

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.90/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale 
în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi reglementări în 
domeniul cheltuielilor de personal.(PLx 734/2007)  
3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 105/2007 pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.111/2006 privind finanţarea unor 
proiecte de investiţii care necesită o perioadă mai lungă de un 
an până la finalizare.(PLx 822/2007) 
4. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea şi completarea 
Legii contabilităţii nr.82/1991.(PLx 860/2007) 
 5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.103/2007 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea şi 
amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor 
publice.(PLx 855/2007) 

 
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 
 

RAPOARTE 
 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.(PLx 
778/2007) 

Domnul Daniel Chiţoiu, preşedintele Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală informează membrii comisiei că prin proiectul de 
ordonanţă se propun o serie de măsuri determinate de necesitatea 
consolidării şi eficientizării activităţii de administrare a impozitelor, 
taxelor, contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului general consolidat, 
după cum urmează: 

- pentru clarificarea competenţei generale a organelor fiscale 
s-a propus modificarea art. 17 având în vedere că sfera 
prerogativelor acestora este delimitată în raport cu funcţiile 
ce revin fiecărei categorii de autorităţi publice; 

- în scopul derulării în condiţii optime a activităţii de 
inspecţie fiscală precum şi pentru prevenirea şi combaterea 
evaziunii fiscale s-a reformulat alin. (1) al art. 52 şi al art. 
56 în sensul de a permite organului fiscal să solicite şi altor 
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persoane înscrisuri, pentru clarificarea stării de fapt fiscale 
a unui contribuabil; 

- s-a reformulat art. 99 în scopul clarificării competenţei 
organelor de inspecţie fiscală la nivel central şi teritorial; 

- în vederea eficientizării activităţii de administrare şi pentru 
a evita efectuarea cheltuielilor de administrare pentru 
anumiţi contribuabili cu o contribuţie bugetara 
nesemnificativă, s-a extins regimul derogatoriu şi în cazul 
impozitelor reţinute la sursă pentru veniturile realizate în 
baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului 
civil având în vedere frecvenţa acestora în special la nivelul 
asociaţiilor şi fundaţiilor; 

- în vederea simplificării, plata impozitelor, taxelor, 
contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general 
consolidat, stabilite prin ordin al preşedintelui ANAF, se 
face în contul unic. Scopul acestei metode este ca plata 
obligaţiilor fiscale prevăzute în ordin să se realizeze prin 
două ordine de plată: unul pentru obligaţiile datorate 
bugetului de stat şi al doilea pentru obligaţiile datorate 
celorlalte bugete şi fonduri. Metoda plăţii creanţelor fiscale 
în contul unic se aplică pentru plata obligaţiilor fiscale 
începând cu cele aferente lunii septembrie 2007, pentru 
contribuabilii care plătesc integral şi la termenele prevăzute 
de lege obligaţiile fiscale şi nu au alte obligaţii fiscale 
restante, urmând a fi generalizată pentru toţi contribuabilii 
începând cu data de 1 ianuarie 2008; 

- s-a instituit regula potrivit căreia executarea silită se poate 
menţine asupra bunurilor proprietate a debitorului, 
urmăribile potrivit legii „numai în limita a 150% din 
valoarea creanţelor fiscale, inclusiv a cheltuielilor de 
executare”; 

- s-au reformulat prevederile art. 209 în vederea clarificării 
competenţelor organelor fiscale centrale şi teritoriale în 
materie de soluţionare a contestaţiilor şi s-a actualizat 
cuantumul amenzilor. 

Domnul Nini Săpunaru, preşedinte de şedinţă, invită membrii 
comisiei la dezbateri generale. 

Domnul deputat Cătălin Drăguş este interesat să ştie mai multe 
informaţii legate de articolul care reglementează plângerea în instanţă, 
respectiv pct. III. 
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Domnul Daniel Chiţoiu îl informează că acest punct a fost eliminat la 
Senat. 

Domnul deputat Nicolae Popa doreşte lămuriri în legătură cu 
certificatul fiscal, respectiv în sarcina cui revine, a cumpărătorului sau a 
vânzătorului. 

Domnul Daniel Chiţoiu informează că dorinţa Guvernului este aceea 
ca cei care au obligaţii către stat să nu poată cesiona, că în cazier nu se 
înscriu obligaţiile către stat ci doar faptele fiscale. 

Doamna deputat Graţiela Iordache doreşte să ştie la ce dotări se 
referă A.N.A.F. la punctul 5 din Lege, la ce prestări servicii, cine aprobă şi 
cine dă avizul de oportunitate. 

Domnul Daniel Chiţoiu comunică membrilor comisiei că aceste 
dotări sunt legate de tehnica de calcul, din acest punct de vedere A.N.A.F. 
necesitând aparatură de ultimă generaţie pentru a putea implementa 
depunerea declaraţiilor fiscale on-line şi a plăţii în contul unic. 

Doamna deputat Graţiela Iordache întreabă dacă banii alocaţi prin 
Legea bugetului de stat pe 2008 nu sunt suficienţi pentru dotarea A.N.A.F. 

Domnul Daniel Chiţoiu reaminteşte membrilor comisiei că 
Ministerul Economiei şi Finanţelor, ca ordonator principal de credit, are 
cel mai mic buget. 

Doamna deputat Graţiela Iordache îl roagă pe domnul Chiţoiu să 
transmită spre informarea membrilor comisiei o fundamentare a bugetului 
alocat A.N.A.F. 

Domnul deputat Eduard Martin prezintă membrilor comisiei 
amendamentul iniţiat de Domnia Sa referitor la neînscrierea în cazierul 
fiscal a sumelor datorate bugetului general consolidat şi  suspendate la 
plată de o instanţă de judecată, apreciind că atâta vreme cât instanţa nu s-a 
pronunţat asupra respectivelor obligaţii bugetare, societatea nu ar trebui să 
fie privată de dreptul de a se prezenta la o licitaţie publica. 

In urma dezbaterii amendamentului, comisia a votat respingerea 
acestuia. 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui raport cu amendamente.  
2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.90/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale în domeniul 
asigurărilor sociale de sănătate şi reglementări în domeniul cheltuielilor de 
personal.(PLx 734/2007)  

AMANAT 
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3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 105/2007 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.111/2006 privind finanţarea unor proiecte de investiţii care 
necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare.(PLx 822/2007) 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2006 privind finanţarea unor proiecte de investiţii care necesită o 
perioadă mai lungă de un an până la finalizare, în sensul creării unui temei 
pentru emiterea normelor metodologice de aplicare a acestei ordonanţe de 
urgenţă. 

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

4. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 
contabilităţii nr.82/1991.(PLx 860/2007) 

Doamna deputat Graţiela Iordache doreşte să semnaleze faptul că în 
ciuda importanţei actelor normative, Ministerul Economiei şi Finanţelor nu 
este reprezentat la un nivel corespunzător, respectiv măcar la nivel de 
secretar de stat pe domeniul în care funcţionează actele dezbătute, în ciuda 
convocării făcute de preşedintele comisiei. Domnia Sa roagă staff-ul tehnic 
să informeze conducerea Ministerului Economiei şi Finanţelor asupra 
acestui aspect şi să roage, încă o dată, sa se conformeze solicitărilor 
Comisiei. 

Doamna Doina Ilie, director general în cadrul Ministerului 
Economiei şi Finanţelor informează membrii comisiei că  proiectul are ca 
obiect modificarea şi completarea Legii contabilităţii, în scopul creării 
cadrului juridic privind raportarea, la Institutul European de Statistica, a 
datelor statistice în domeniul finanţelor publice, la termene precise, cu 
respectarea Sistemului European de Conturi, potrivit obligaţiei ce incumbă 
României în calitatea sa de membru cu drepturi depline ale Uniunii 
Europene. 

Doamna Doina Ilie precizează că prin intermediul acestui proiect se 
stabilesc termenele de raportare a situaţiilor financiare, se creează cadrul 
legal pentru ca M.E.F. să împuternicească şi alte persoane decât cele cu 
atribuţii de inspecţie fiscală şi comisari ai Gărzii Financiare să aplice 
sancţiunile prevăzute de lege şi se creează cadrul legal pentru ca 
Ministerul Economiei şi Finanţelor să poată bloca deschiderea de credite 
bugetare ale ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, 
bugetului asigurărilor sociale de stat. 

 



 6

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport cu amendamente. 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.103/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe 
aflate în patrimoniul instituţiilor publice.(PLx 855/2007) 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81-2003, în sensul 
creării cadrului legal pentru reevaluarea, o dată la trei ani, a activelor fixe 
de natura construcţiilor şi terenurilor, aparţinând instituţiilor publice. 

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

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Nini Săpunaru 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Expert parlamentar 
Rădoi Florentina 
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