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PROCES – VERBAL 
 

al  şedinţei comisiei din ziua de 06 octombrie 1999 
 
 
 
La lucrările comisiei din ziua de 06 octombrie 1999 sunt prezenţi 25 

deputaţi, fiind absenţi motivat 1, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei au participat următori invitaţi: 
- doamna Stoianoff Liliana  - director M. Fin.; 
- domnul Racea Aron   - idem; 
- domnul Busuioc Ion   - idem; 
- domnul Capdefier Ion  - idem; 
- domnul Onisei Ion   - director DAPL. 
 
Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Dan Constantinescu, 

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

I. FOND 
 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 127/1999 privind instituirea unor măsuri cu 
caracter fiscal şi îmbunătăţirea realizării şi colectării veniturilor 
statului.(PL335) În procedură de urgenţă 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 120/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 66/1994 privind formarea şi utilizarea resurselor 
derulate prin trezoreria statului.(PL328)  
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1999 privind soluţionarea obiecţiunilor şi 
contestaţiilor formulate împotriva actelor de control şi de 
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impunere având ca obiect constatarea şi stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale, a majorărilor şi întârzierilor, a penalităţilor şi a 
altor sume şi măsuri.(PL152) 
4. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea la plata taxei de reclamă 
şi publicitate, precum şi a majorărilor de întârziere 
aferente.(PL365) 

 
II. AVIZE 

 
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului 
naţional de solidaritate.(PL274) în procedură de urgenţă  
6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 134/1999 privind unele măsuri referitoare la 
salarizarea magistraţilor şi a celorlalte categorii de personal din 
organele autorităţii judecătoreşti.(PL351) în procedură de 
urgenţă  
7. Propunerea legislativă pentru delimitarea suprafeţelor cu 
pădure şi vegetasţie forestieră care fac obiectul revendicărilor, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 169/1998 şi de întârziere a 
tăierilor de masă lemnoasă de pe aceste terenuri.(PL331) 
8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
99/1999 privind atestarea agenţilor economci producători de 
bunuri materiale destinate comercializării şi acordarea permisului 
de operare.(PL313) 
9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
70/1999 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea 
fondului forestier, prin construirea de drumuri forestiere în 
perioada 2000 - 2010.(PL299) 
10. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 18/1999 privind trecerea Biroului Român de 
Metrologie Legală din subordinea Guvernului în subordinea 
Ministerului Industriei şi Comerţului.(PL358) 

 
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 
 

I.  FOND 
 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 127/1999 privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal şi îmbunătăţirea 
realizării şi colectării veniturilor statului.(PL335) În procedură de urgenţă 

Din partea Ministerului  Finanţelor au particpat domnul director Busuioc 
Ion şi doamna directoare Stoianoff Liliana care au precizat că necesitatea acestui act 
normativ a rezultat în urma analizei deficitului bugetar pe anul în curs şi ca urmare a 
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Memorandumului semnat, când s-a constatat că în unele domenii, facilităţile acordate 
creează posibilitatea unor interpretări, şi deci a evaziunii fiscale. 

Din acest motiv se încearcă o armonizare a legislaţiei fiscale. 
Armonizarea legislaţiei fiscale vizează  modul de aşezare a impozitelor şi 

taxelor, stabilirea unui regim unitar privind aplicarea facilităţilor la plata impozitelor 
prin eliminarea unor diferenţieri existente în ce priveşte acordarea acestora, precum şi 
sporirea veniturilor statului prin îmbunătăţirea colectării acestora. 

Astfel, în domeniul impozitelor directe se propune: 
• ο deducerea cheltuielilor efectuate pentru realizarea bunurilor mobile 

livrate şi a bunurilor mobile vândute în baza unui contract de vânzare cu 
plata în rate la aceleaşi termene scadente prevăzute în contractele 
încheiate între părţi, proporţional cu valoarea ratei înregistrate în 
valoarea totală a livrării; 

• ο nedeductibilitatea fiscală a sumelor utilizate pentru constituirea sau 
majorarea rezervelor de către societăţile de asigurare şi reasigurare 
pentru contractele cedate în reasigurare, întrucât se constituie rezerve cu 
această sumă, care fusese aprioric cheltuită; 

• ο limitarea cotei din profitul impozabil la nivelul căruia se deduc 
sponsorizările efectuate la 5%, deoarece s-a constatat că majorarea cotei 
la 8% sau 10% a condus la fenomenul de transfer a profitului între 
societăţi comerciale; 

• ο suspendarea aplicării amortizării accelerate pentru anul 1999 pentru 
reflectarea corectă a profitabilităţii societăţilor comerciale, a costurilor 
aferente veniturilor; 

• ο abrogarea aplicării art. 5 alin. 1 art. 6 şi art. 12 alin. 2 din Legea 
locuinţei nr. 114/1996, întrucât prezentul regim de scutire la plata 
impozitului pe profit pentru agenţii economici care investesc în locuinţe 
este discriminatoriu faţă de alte activităţi.  

În domeniul impozitelor indirecte se propune: 
• ο aplicarea cotei normale de T.V.A. în locul cotei  reduse pentru 

activitatea turistică efectuată de plătitorii contribuţiei de 3% la 
constituirea Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea 
turismului prin alinierea la prevederile Direcţiei a VI-a a Comunităţii 
Europene, cu excepţia serviciilor turistice prestate pentru beneficiarii 
străini a căror contravaloare se încasează în valută care beneficiază de 
cota zero de T.V.A.; 

• ο modificarea nivelului de reducere a accizei la autoturisme (inclusiv 
reimportate) produse în ţară;    

• ο suspendarea până la sfârşitul anului curent a competenţei Guvernului de 
a aproba exceptări sau reduceri temporare la plata taxelor vamale. 

În urma dezbaterilor pe articole, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
elaborarea unui raport cu amendamente.  

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
120/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1994 
privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului.(PL328)  
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Din partea Ministerului  Finanţelor a participat domnul director Racea 
Aron care a precizat că acest act normativ a fost elaborat pentru a preîntâmpina unele 
dificultăţi în efectuarea cheltuielilor sectorului public, în acest sens trezoreria statului 
putând atrage depozite pe termen scurt cu dobânda de la bănci şi instituţii financiare. 

Pentru investiţiile publice care îşi efectuează operaţiunile de încasări şi 
plăţi prin trezoreria statului s-au prevăzut unele măsuri în scopul întăririi răspunderii 
în utilizarea banului public. 

În vederea îmbunătăţirii urmăririi încasării veniturilor bugetare s-a prevăzut 
aplicarea unui mecanism potrivit căruia sumele încasate de către agenţii economici de 
la ordonatorii de credite reprezentând transferuri şi subvenţii, contravaloarea 
mărfurilor livrate şi a serviciilor prestate să fie evidenţiate în conturile acestora 
deschise la trezoreria statului. 

Din sumele colectate agenţii economici vor avea posibilitatea să-şi 
plătească la scadenţă obligaţiile de natură salarială, şi către bugetul de stat, iar 
disponibilităţile rămase vor putea fi folosite în alte scopuri stabilite de aceştia. 

Ordonanţa mai prevede reglementări cu privire la interzicerea preluării de 
sume din contul general al trezoreriei statului fără acordul persoanelor autorizate de 
Ministerul Finanţelor, operaţiuni care se penalizează cu amendă. 

În urma dezbaterilor pe articole, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
elaborarea unui raport cu amendamente.  

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 58/1999 privind soluţionarea obiecţiunilor şi contestaţiilor formulate împotriva 
actelor de control şi de impunere având ca obiect constatarea şi stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale, a majorărilor şi întârzierilor, a penalităţilor şi a altor 
sume şi măsuri.(PL152) 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci împreuna cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au hotărât 
elaborarea unui raport cu amendamente.  

4. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea la plata taxei de reclamă şi publicitate, 
precum şi a majorărilor de întârziere aferente.(PL365) 

Respins, se va discuta orodonanţa de urgenţă a Guvernului nr.16/1999 la 
următoarea şedinţă. 
 

II. AVIZE 
 
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de 
solidaritate.(PL274) în procedură de urgenţă  

Se amânarea dezbaterilor până la participarea reprezentanţilor din partea 
Ministerului  Finanţelor şi Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. 

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 134/1999 privind unele măsuri referitoare la salarizarea magistraţilor şi a 
celorlalte categorii de personal din organele autorităţii judecătoreşti.(PL351) în 
procedură de urgenţă  

Amânat. 
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7. Propunerea legislativă pentru delimitarea suprafeţelor cu pădure şi 
vegetasţie forestieră care fac obiectul revendicărilor, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 169/1998 şi de întârziere a tăierilor de masă lemnoasă de pe 
aceste terenuri.(PL331) 

Amânat. 
8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/1999 

privind atestarea agenţilor economci producători de bunuri materiale destinate 
comercializării şi acordarea permisului de operare.(PL313) 

Amânat. 
9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1999 

privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier, prin 
construirea de drumuri forestiere în perioada 2000 - 2010.(PL299) 

Amânat. 
10. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 18/1999 privind trecerea Biroului Român de Metrologie Legală din 
subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Industriei şi 
Comerţului.(PL358) 

 Amânat. 
 
 
 
 

Dan Constantinescu 
 

PREŞEDINTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


