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La lucrările comisiei din ziua de 11 martie 2008 sunt prezenţi 26 deputaţi, 

fiind absenţi motivat 2. 
 
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: 
 
- Eugen Ciorici 
- Ion Busuioc 
- Alice Gheorghiu 
- Cojoc Marin 
- Boni Cucu 
- Ene Mihaela 
- Câmpeanu Mariana 
- Popovici Liviu 
- Constantinescu S 

Vicepreşedinte, A.N.A.F. 
Director general, A.N.A.F. 
Director general adjunct,A.N.A.F. 
Director general adjunct,M.E.F. 
Director general adjunct,M.E.F. 
Sef serviciu, M.E.F. 
Preşedinte, Casa Naţională de Pensii 
Vicepreşedinte, U.G.I.R. 
Vicepreşedinte, U.G.I.R. 

 
Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Aurel Gubandru, preşedintele 

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

 
I. FOND 

 
1. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al articolului 
33 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.PLx 
839/2007 
2. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică.PLx 664/2007 
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3. Propunere legislativă pentru modificarea art.116, alin.(5) din 
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală.PLx 31/2008 
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 118/2007 pentru completarea titlului VII din 
Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi 
justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.PLx 903/2007 
5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.106/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal.PLx 819/2007 
6. Proiect de Lege pentru modificarea alin (11) al art.3 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi 
funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.PLx 65/2008 
7. Proiect de Lege privind Programul de solidaritate socială în 
favoarea pensionarilor cu venituri reduse.PLx 311/2007 
8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale.PLx 778/2007 
 
 
 
Dezbaterea actelor normative PLx 839/2007, PLx 664/2007, PLx 31/2008, 

PLx 903/2007 (punctele 1,2,3 şi 4 de pe ordinea de zi) au fost amânate datorită lipsei 
reprezentării Ministerului Economiei şi Finanţelor la nivel de ministru sau secretar de 
stat.   

Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.106/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal.PLx 819/2007 a fost de asemenea amânată datorită lipsei reprezentării 
Ministerului Economiei şi Finanţelor la nivel de ministru sau secretar de stat. 

Membrii Comisiei şi-au exprimat nemulţumirea pentru lipsa în mod repetat 
de la dezbatere a reprezentanţilor MEF.  

Domnul deputat Drăguş Radu-Cătălin a subliniat că ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 106/2007 îşi produce efectele, iar prin modificările aduse la Codul 
fiscal se crează posibilitatea de a se face lucruri ilegale. 

Domnul deputat Mocanu Alexandru a menţionat că astfel sunt amânate,atât 
dezbaterea ordonanţei cât şi celelalte propuneri legislative care se referă la 
modificarea codului fiscal. Domnia Sa a propus dezbaterea proiectului de Lege chiar 
şi în lipsa ministrului sau secretarului de stat. 

Domnul preşedinte Gubandru Aurel a informat membrii comisiei că 
telefonic domnul ministru Varujan Vosganian a solicitat amânarea dezbaterii Codului 
fiscal până ce va avea loc întâlnirea cu comisarul european de la Bruxelles, pe tema 
ordonanţei de rectificare a bugetului de stat. 
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Domnul deputat Ruşanu Dan Radu consideră că este bine ca dezbaterea 

actului normativ să se facă în prezenţa ministrului economiei şi finanţelor şi 
recomandă ca, domnul ministru Varujan Vosganian să stabilească, după summitul 
NATO, data când poate veni la sedinţa Comisiei. 

Domnul deputat Săpunaru Nini propune ca dezbaterea codului fiscal să 
aibă loc în sedinţa de astăzi, propunere respinsă, cu majoritate de voturi. 

Domnul preşedinte Gubandru Aurel a cerut staffului comisiei să trimită 
domnului ministru Varujan Vosganian  rugămintea de a comunica o dată ulterioară  
summitului NATO când poate participa la dezbaterea acestui act normativ. 

Proiect de Lege pentru modificarea alin (11) al art.3 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.PLx 65/2008 

Domnul deputat Erdei Doloczki Istvan, în calitate de iniţiator a prezentat 
obiectul de reglementare şi anume posibilitatea solicitării şi obţinerii certificatului de 
cazier fiscal nu numai de la administraţiile financiare ale municipiilor reşedinţă de 
judeţ,ci şi la cele ale municipiilor. 

Domnul Eugen Ciorici, vicepreşedinte A.N.A.F. nu susţine adoptarea 
acestui act normativ motivând că extinderea gestiunii cazierului fiscal are implicaţii 
asupra securităţii aplicaţiei informatice, iar resursele materiale şi financiare sunt 
insuficiente. 

Domnul deputat Erdei Doloczki Istvan şi-a exprimat indignarea faţă de 
motivaţia reprezentantului A.N.A.F. 

Domnul deputat Lakatos Petru consideră că este o retincenţă la 
descentralizare. 

Domnul deputat Baban Stefan propune ca această lege să se aplice de la 1 
ianuarie 2009. 

În urma supunerii la vot, cu majoritate de voturi, membrii comisiei au 
hotarât întocmirea unui raport cu amendamente. 

Proiectul de Lege privind Programul de solidaritate socială în favoarea 
pensionarilor cu venituri reduse.PLx 311/2007 s-a dezbătut în prezenţa doamnei 
Câmpeanu Mariana, preşedinta Casei Nationale de Pensii. 

Domnul Călian Petru, în calitate de iniţiator, a solicitat amânarea dezbaterii 
acestui act normativ deoarece pregăteşte o serie de amendamente , astfel încât  în 
urma consultării cu Casa Natională de Pensii acest proiect de Lege să devină viabil. 

În urma supunerii la vot , cu unanimitate de voturi, membrii comisiei au 
hotarât amânarea dezbaterii proiectului de lege. 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.47/2007 
privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.PLx 778/2007 s-a dezbătut în 
prezenta domnului Eugen Ciorici-vicepreşedinte şi a domnului Ion Busuioc- director 
general la A.N.A.F. 

Plenul Camerei Deputatilor nu a putut adopta O.G. nr. 47/2007 datorită 
faptului că nu a fost întrunită majoritatea calificată pentru adoptare, proiectul urmând 
a se rediscuta în sesiunea următoare. Din acest considerent Guvernul a emis O.U.G. 
nr. 19/2007 pentru eliminarea unor disfuncţionălitaţi apărute în practică. Pentru 
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corelarea celor două ordonanţe, Comisia a propus întocmirea unui raport înlocuitor la 
PLx. 778/2007. 

În urma supunerii la vot , cu majoritate de voturi, membrii comisiei au 
hotarât întocmirea unui raport înlocuitor. 

 
 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Aurel Gubandru 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Ene Giorgiana 
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