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Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

Bucureşti,
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BIROUL PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind procedura
colectării debitelor trimis comisiei noastre pentru examinare pe fond, cu adresa Biroului
Permanent nr.PL.x 691 din 22 noiembrie 2010.

PREŞEDINTE,
Maria Eugenia BARNA

1

Parlamentul României
Camera Deputaţilor

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

Bucureşti,
Nr. 22/ 617/12.09.2012

RAPORT
asupra proiectului de Lege privind procedura colectării debitelor
Cu adresa nr.PL.x. 691 din 22 noiembrie 2010, Biroul Permanent, în temeiul art.95
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, pentru examinare şi avizare în fond
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu proiectul de Lege privind procedura colectării
debitelor.
La întocmirea prezentului raport, în conformitate cu art.97 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, Comisia a avut în vedere:
 avizul favorabil al Consiliului Legislativ transmis cu adresa
nr.1079/26.08.2010;
 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi;
 avizul negativ al Comisiei pentru industrii şi servicii;
 punctul de vedere al Guvernului care nu susţine promovarea inițiativei
legislative.
Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare instituirea cadrului
legislativ care să reglementeze activitatea de colectare a debitelor de către un personal
specializat, stabilirea drepturilor şi obligaţiilor acestora, precum şi măsurile de protecţie pentru
debitori.
Prin obiectul său de reglementare, propunerea legislativă se încadrează în categoria
legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor art. 75 alin.(1) din Constituţia României,
republicată, prima Cameră sesizată este Senatul.
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Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi.
Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 15 noiembrie 2010.
Proiectul de lege, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi
ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a Camerei
Deputaţilor.
În urma dezbaterii proiectului de Lege privind procedura colectării debitelor, în
şedinţa din data de 01.08.2012, comisia propune supunerea spre dezbaterea şi adoptarea
Plenului Camerei Deputaţilor a unui raport de respingere precizând că administrarea
veniturilor bugetului general consolidate, și implicit modalitățile de colectare a acestora, sunt
reglementate de Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările și completările ulterioare, ce reprezintă legea specială în materie. Potrivit
prevederilor actului normativ menționat, este stabilită o competență specială în sarcina Agenției
Naționale de Administrare Fiscală, care implică exercițiul autorității de stat.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Maria Eugenia BARNA

Nicolae BUD

Consilier parlamentar,
Luminiţa Ghiorghiu
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