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 Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 

 
 

 
 

 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,         
Nr. 22/ 245/ 23.11. 2011 

 
 
 
 
 

 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar asupra  Propunerii 
legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.75/2001 
privind cazierul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, trimis comisiei 
noastre pentru examinare pe fond, cu adresa Biroului Permanent Plx. 369 din 10 
noiembrie  2011. 
 
 

 
                                                  PREŞEDINTE, 

 
                                          Maria Eugenia BARNA 
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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 

 
 

 
 

 
 

 
Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,     
Nr. 22/ 245/ 23.11. 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT  SUPLIMENTAR 
 
asupra  Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.75/2001 privind cazierul fiscal, cu modificările 
 şi completările ulterioare 

 
În temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, s-a 

hotărăt, în ședința din ziua de miercuri, 9 noiembrie 2011 a Camerei Deputaților,  
retrimiterea propunerii legislative cu nr.Plx.369 din 10 noiembrie 2011 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.75/2001 privind cazierul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Comisiei de buget, finanțe și 
bănci, sesizate în fond, în vederea reexaminării și depunerii unui nou raport. 

 
La întocmirea prezentului raport, în conformitate cu art.97 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi,  avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ, cu observaţii şi propuneri,  transmis cu adresa nr.36/13.01.2011 și 
 punctul de vedere al Guvernului prin care susţine adoptarea acestei iniţiative 
legislative sub rezerva observaţiilor de la pct II. 
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Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare   modificarea 

şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.75/2001 privind organizarea şi 
funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul precizării unor aspecte privind emiterea, obligativitatea 
prezentării către diferite instituţii şi termenul de valabilitate al cazierului fiscal. 

 
În urma dezbaterii Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.75/2001 privind cazierul fiscal, cu modificările 
 şi completările ulterioare, membrii comisiei au hotărât respingerea acesteia 
deoarece: 

  
Menționăm că, transmiterea în format electronic a informațiilor de către 

Agenția Națională de Administrare Fiscală, A.N.A.F, către Oficiul Național al 
Registrului Comerțului, O.N.R.C., se face, pe baza unui protocol de schimb de 
informații existent între cele două instituții, prin intermediul unui canal electronic 
securizat implementat la nivelul central al acestor instituții. 

Precizăm că, pentru transmiterea electronică a informațiilor din cazierul 
fiscal este necesară securizarea circuitului electronic. 

Având în vedere locațiile, precum și numărul instanțelor judecătorești care  
ar putea solicita electronic astfel de informații, acesta nu poate fi realizat, în 
prezent, datorită lipsei unor canale electronice securizate între ANAF și instanțele 
judecătorești. 

Se consideră că actuala perioadă de valabilitate a certificatului de cazier 
fiscal, respectiv 30 de zile de la data emiterii, permite autorității solicitante să 
utilizeze informații actuale cu privire la comportamentul fiscal al persoanei supuse 
analizei. 
 

Prin obiectul său de reglementare, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare , potrivit art. 73 din Constituţia României, republicată. 
 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 32 deputaţi din 
totalul de 33 membri ai comisiei. 
 

Raportul comisiei a fost votat cu unanimitate de către deputaţii prezenţi la 
dezbateri. 
 

Propunerea legislativă  a fost respinsă  de Senat în şedinţa din 16 mai 2011, 
în calitate de primă Cameră sesizată. 
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Propunerea legislativă  potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, 
republicată, şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, este de 
competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
 

În urma dezbaterii Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.75/2001 privind cazierul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, în şedinţa din data de 22 noiembrie 2011, comisia propune 
supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a unui 
raport de respingere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Maria Eugenia BARNA 

SECRETAR, 
 

Nicolae BUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Luminiţa Ghiorghiu                                                                
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