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La lucrările comisiei din zilele de  s11 şi 12.04.2007 sunt prezenţi 

19 deputaţi, fiind absenţi motivat 8, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: 
 
- doamna Cerasela Rădescu - Ministerul Economiei şi 

Finanţelor; 
- domnul Mihai Hură - M.E.F.; 
- doamna Daniela Pescaru  - M.E.F.; 
- domnul Grigore Dan - M.E.F. 

 
Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Mihai Nicolae 

Tănăsescu, preşedintele comisiei. 
 
Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de 

zi: 
I. RAPOARTE 

 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.110/2006 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.(PLx172/2007) 
2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.30/2006 privind funcţia de verificare a 
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aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică.(PLx 560/2006) - 
REEXAMINARE 
3. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.122/2006 privind regimul fiscal aplicabil 
plăţilor compensatorii efectuate către angajaţii locali ai 
Delegaţiei Comisiei Europene în România.(PLx 174/2007) 

 
II. AVIZE 

 
4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.27/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 
2007 controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, 
salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.160/2000.(PLx 183/2007) 
5. Proiect de Lege privind aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie a României, prin Secţia de contencios administrativ şi 
fiscal, la Asociaţia Consiliilor de Stat şi a Jurisdicţiilor 
Administrative Supreme din Uniunea Europeană.(PLx 
186/2007) 
6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.108/2006 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind 
frontiera de stat a României. (PLx 191/2007) 
7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.5/2007 pentru completarea art.3 din Legea 
nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă.(PLx 
197/2007) 
8. Propunere legislativă pentru modificarea Legii 142/2004 
privind modificarea art.2 din Ordonanţa Guvernului 
nr.66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire 
la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, 
adoptată la Haga la 5 octombrie 1961.(PLx 199/2007) 
9. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea şi 
completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea 
unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum 
şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, 
aprobată prin Legea nr.189/2000.(PLx 204/2007) 
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Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 
 

I. RAPOARTE 
 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.110/2006 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal.(PLx172/2007) 

Domnul director general adjunct Hură Mihai a prezentat proiectul 
de ordonanţă de urgenţă. Acesta are ca obiect de reglementare modificarea 
şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru corelarea cu legislaţia în vigoare a 
dispoziţiilor referitoare la impozitul la profit, la impozitul pe venit, TVA şi 
taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule. 

Domnul Preşedinte Mihai Tănăsescu a întrebat care este stadiul 
discuţiilor cu Uniunea Europeană la care domnul director general adjunct 
Hură Mihai a răspuns că este staţionară, dânsul cerând amânarea 
proiectului de lege. 

Doamna deputat Graţiela Iordache este de părere că ori se pune taxă 
la toţi, ori nu se mai pune deloc. 

Domnul director general adjunct Hură Mihai a precizat că trebuie 
găsită o soluţie de taxare, Domnia Sa având şi soluţii tehnice. 

S-a votat pentru eliminarea art.77¹ din forma Senatului, în 
unanimitate. 

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.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor 
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică.(PLx 560/2006) - REEXAMINARE 

Doamna Cerasela Rădescu, consilier - Ministerul Economiei şi 
Finanţelor a arătat că forma aprobată de Camera Deputaţilor făcea din 
Ordonanţa de urgenţă o formă diferită. Din această cauza preşedintele 
României a cerut reexaminarea asupra Legii pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.30/2006 privind funcţia de verificare a 
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică.  

Nu se susţin amendamentele domnului Ciopraga. Acestea au fost 
respinse în mare parte la Senat. 
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Domnul Preşedinte Mihai Tănăsescu a precizat să se rămână la 
forma iniţială din Ordonanţei de urgenţă, fără modificările Senatului. 

În urma reexaminării, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport cu amendamente. 

3. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.122/2006 privind regimul fiscal aplicabil plăţilor 
compensatorii efectuate către angajaţii locali ai Delegaţiei Comisiei 
Europene în România.(PLx 174/2007) 

Prezentul proiect de Lege  prevede respingerea  ordonanţei de 
urgenţă care are ca obiect de reglementare regimul fiscal aplicabil plăţilor 
compensatorii efectuate către angajaţii locali ai Delegaţiei Comisiei 
Europene în România, în sensul scutirii de la plata impozitului pe venit şi 
contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate aferente acestor plăţi 
compensatorii. 

Consecinţa aderării României la Uniunea Europeană a fost 
terminarea mandatului Delegaţiei Comisiei Europene în România.                     

Astfel, toţi angajaţii locali ai Delegaţiei îşi vor înceta raporturile de 
muncă începând cu data aderării. 

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

 
II. AVIZE 

 
4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.27/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 
controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, salarizaţi potrivit 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.160/2000.(PLx 183/2007) 

Amânat 
5. Proiect de Lege privind aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie a României, prin Secţia de contencios administrativ şi fiscal, la 
Asociaţia Consiliilor de Stat şi a Jurisdicţiilor Administrative Supreme din 
Uniunea Europeană.(PLx 186/2007) 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma prezentă de iniţiator. 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.108/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României. 
(PLx 191/2007) 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma prezentă de iniţiator. 
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7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.5/2007 pentru completarea art.3 din Legea nr.142/1998 
privind acordarea tichetelor de masă.(PLx 197/2007) 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 

8. Propunere legislativă pentru modificarea Legii 142/2004 privind 
modificarea art.2 din Ordonanţa Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea 
României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării 
actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961.(PLx 
199/2007) 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz cu amendamente. 

9. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea şi completarea 
Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 
martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în 
prizonieri, aprobată prin Legea nr.189/2000.(PLx 204/2007) 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz  negativ. 
 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Popescu Luminiţa 
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