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PROCES – VERBAL 

 
al  şedinţei comisiei din zilele de 19 şi 20 septembrie 2007 

 
 
 
La lucrările comisiei din zilele de 19 şi 20 septembrie 2007 sunt prezenţi 20 

deputaţi, fiind absenţi motivat 7, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: 
 

       - Doică Cătălin                Ministerul Economiei şi Finanţelor 
       -   Cojoc Marin         Ministerul Economiei şi Finanţelor  
       -   Secăreanu Monica        Ministerul Economiei şi Finanţelor 

-   Eugen Ciorici        Agenţia Naţională de Administrare Fiscală  
-   Valeria Nistor        Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
-   Cristea Viorel        Ministerul Internelor şi Reformei Administrative 
-   Zelinschi Gabriel          Ministerul Internelor şi Reformei Administrative 
-   Mosteanu Mihaela        Ministerul Internelor şi Reformei administrative 
-   Denisa Pătrascu        Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 
-   Cecilia Sebe                  Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 
-   Nedelcul Ion                 Societatea Naţională Îmbunătăţiri Funciare-S.A. 
-   Constantin Stefan         Societatea Naţională Îmbunătăţiri Funciare-S.A. 
-   Cofian Cristina             Consiliul Concurenţei 

           
 

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul Aurel Gubandru, 
preşedintele comisiei. 

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

 
 

Administrator
Original
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I. FOND 
1. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(6) al art.258 din Legea 

nr.571/2003 privind Codul Fiscal. PLx 416/2007 
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare privind codul 
fiscal.PLx 419/2007 

3. Propunere legislativă de modificare a Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice.PLx 441/2007 

4. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal.PLx 447/2007 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
85/2007 pentru ratificarea amendamentului convenit prin scrisoarea 
semnată la Washington D.C. la 5 iunie 2007 şi la Bucureşti la 20 iunie 
2007, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind 
finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii 
calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnat la 
Bucureşti la 26 mai 2004 şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
389/2004 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind 
finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii 
calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a 
Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare acţionând în 
calitate de Agenţie.PLx 557/2007 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
45/2007 privind completarea art.IV din Ordonanţa Guvernului 
nr.29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare.PLx 535/2007 

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.77/2006 privind supendarea executării silite a creanţelor fiscale 
administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală faţă de 
Societatea Naţională Îmbunătăţiri Funciare -S.A.PLx 960/2007 

 
II. AVIZE 

 
8. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Republica 

Macedonia în domeniul asigurărilor sociale, semnat la Bucureşti la 27 
februarie 2006. PLx 548/2007 

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.84/1995 
privind învăţământul. PLx 500/2007 

10. Proiect de Lege privind promovarea aplicării strategiilor de management 
de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi 
locale.PLx462/2007 

11. Propunere legislativă privind reorganizarea şi funcţionarea Gărzii 
Naţionale de Mediu.PLx538/2007 
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Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 
 

I. FOND 
 

1.Propunere legislativă pentru modificarea alin.(6) al art.258 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal. PLx 416/2007 

2.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare privind codul fiscal.PLx 
419/2007 

 4.Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal.PLx 447/2007 

 
  Propunerile legislative de la punctele 1,2 şi 4 de pe ordinea de zi, au ca 

obiect, modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. De aceea 
domnul deputat Mocanu Alexandru atrage atenţia membrilor comisiei despre regula 
instituită la nivelul Comisiei şi anume, dacă există mai multe propuneri legislative şi 
există şi un proiect de Lege iniţiat de Guvern, toate aceste acte normative care 
vizează modificarea  şi completarea Codului fiscal să fie discutate ca pachet 
legislativ. 

Domnul preşedinte Aurel Gubandru informează membri comisiei că 
ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal este în dezbatere la Senat  şi  urmează să fie sesizată şi Camera 
Deputaţilor. Comisia va dezbate  această ordonanţă împreună cu toate propunerile 
legislative care au ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Codului 
fiscal. La dezbatere vor fi invitaţi reprezentanţii Ministerului Economiei şi Finanţelor 
şi iniţiatorii propunerilor legislative. Domnia Sa propune amânarea dezbaterii acestor 
propuneri legislative. 

În urma supunerii la vot,  cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
AMÂNAREA dezbaterii acestor propuneri legislative. 

3.Propunere legislativă de modificare a Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice.PLx 441/2007 s-a dezbătut în prezenţa domnului Cojoc Marin-
director în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor. 

Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
alin.(2) al art. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările 
ulterioare, prin înlocuirea sintagmei „bugetelor locale” cu sintagma „bugetelor 
consiliilor judeţene”, textul reformulându-se astfel: 

„(2) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se repartizează 
unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat şi ai bugetelor consiliilor 
judeţene, pe bază de hotărâri ale Guvernului, pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute în timpul exerciţiului bugetar.” 

În urma supunerii la vot,  cu majoritate de voturi, Comisia a hotărât  
respingerea propunerii legislative deoarece modificările propuse limitează sfera de 
aplicare numai la ordonatorii principali de credite ai bugetelor consiliilor judeţene, 
excluzând ordonatorii principali de credite de la nivelul bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi municipiul 
Bucureşti. Potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică 
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locală, republicată, între autorităţile administraţiei publice locale şi consiliul judeţean, 
pe de o parte, şi între consiliul local şi primar, pe de altă parte, nu există raporturi de 
subordonare. Deasemenea transferarea posibilităţii de repartizare a acestor sume la 
dispoziţia şi în competenţa exclusivă a autorităţilor judeţene, ar putea conduce la 
crearea premiselor favorabile realizării unor alocări preferenţiale. 

5.Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
85/2007 pentru ratificarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la 
Washington D.C. la 5 iunie 2007 şi la Bucureşti la 20 iunie 2007, între Guvernul 
României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de 
împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii 
calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnat la Bucureşti la 
26 mai 2004 şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 389/2004 privind 
ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în 
cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a 
Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare acţionând în calitate de 
Agenţie.PLx 557/2007 s-a dezbătut în prezenţa domnului Doică Cătălin-secretar de 
stat la Ministerul Economiei şi Finanţelor. 

Amendamentul constă în modificarea Anexei nr.1 la Acordul de împrumut 
încheiat între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii 
calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă .  

Propunerea de amendare a Acordului de împrumut a fost agreată de Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. 

Domnul Doică Cătălin propune modificarea titlului , respectiv „... pentru 
aprobarea amendamentului.....”. 

În urma supunerii la vot, cu  unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui raport cu amendamente de tehnică legislativă. 

6.Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
45/2007 privind completarea art.IV din Ordonanţa Guvernului nr.29/2004 pentru 
reglementarea unor măsuri financiare.PLx 535/2007 s-a dezbătut în prezenţa doamnei 
Denisa Pătraşcu – secretar de stat la M.M.F.E.S. 

Doamna Denisa Pătraşcu informează membri Comisiei despre scopul acestui 
act normativ şi anume acela de întărire a capacităţii administrative a ministerului, 
asigurarea egalităţii de tratament între angajaţii din M.M.F.E.S. şi din instituţiile cu 
personalitate juridică finanţate din bugetul de stat aflate în subordinea ministerului, 
prin crearea unui mecanism de stimulare materială a personalului combinat cu 
pregătirea profesională intensivă. 

În urma supunerii la vot, cu  unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui raport în forma adoptată de Senat. 

7.Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.77/2006 privind supendarea executării silite a creanţelor fiscale administrate de 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală faţă de Societatea Naţională Îmbunătăţiri 
Funciare -S.A.PLx 960/2007 s-a dezbătut în prezenţa domnului Eugen Ciorici, 
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vicepresedinte A.N.A.F. a doamnei Valeria Nistor, director general adjunct A.N.A.F., 
a domnului Nedelcu Ion, director general S.N.I.F.-S.A. , a domnului Constantin 
Stefan, administrator şi a doamnei Cobianu Cristina, director la Consiliul 
Concurenţei. 

Domnul Nedelcu Ion informează membtri comisiei că în urma Ordinului 
ministrului agriculturii nr. 762/4 septembrie 2006, Societatea a intrat în administrare 
specială, ordonanţa ne mai având obiect de reglementare. 

Domnul Eugen Ciorici menţionează că trebuie aprobată ordonanţa pentru că 
pe perioada respectivă, aceasta a produs efecte. 

Domnul preşedinte Gubandru Aurel întreabă dacă un ordin al ministrului 
agriculturii poate să anuleze ordonanţa. 

Doamna Valeria Nistor aduce lămuriri suplimentare şi precizează că ordinul 
nu se referea la ordonanţă, prin acest ordin se instituie măsura de administrare 
specială. Domnia Sa menţionează că în prezent nu se mai poate face executare silită. 

Domnul deputat Popa Nicolae precizează că  ordinul de administrare 
specială a fost emis cu scopul pregătirii privatizării. Domnia Sa consideră că este o 
măsură bună. 

Domnul deputat Lakatos Petru propune adoptarea ordonanţei în forma 
iniţială. 

Domnul deputat Muşetescu Tiberiu-Ovidiu precizează că introducerea 
administrării speciale premerge privatizarea. Domnia Sa afirmă că de irigaţii private 
nu a auzit   şi consideră că soluţia privatizării nu este bună. 

Domnul deputat Mocanu Alexandru semnalează faptul că în cererea de 
reexaminare a Preşedintelui României este precizat faptul că  măsura de suspendare a 
executării silite a creanţelor fiscale faţă de Societatea Naţională Îmbunătăţiri Speciale 
–S.A., pe o perioadă de 3 ani, implică elemente de ajutor de stat. Domnia Sa 
consideră că este un ajutor de stat mascat , susţine cererea Preşedintelui României şi 
propune amânarea. 

Doamna Cobianu Cristina face precizarea că  amânarea pentru o perioadă de 
6 luni a executării silite nu intră sub incidenţa ajutorului de stat, reglementat de 
prevederile Uniunii Europene. Dar, majorarea acestui termen la 3 ani, presupune 
acordarea unui ajutor de stat, ceea ce presupune intrarea sub incidenţa reglementărilor 
Uniunii Europene. 

Domnul preşedinte Gubandru Aurel propune să se voteze ordonanţa în 
forma iniţială, respectiv, suspendarea pentru o perioadă de 6 luni a executării silite a 
creanţelor fiscale. 

În urma supunerii la vot, cu  unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui raport în forma iniţiată de Guvern. 

 
II. AVIZE 

 
8.Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Republica 

Macedonia în domeniul asigurărilor sociale, semnat la Bucureşti la 27 februarie 2006. 
PLx 548/2007 

În urma supunerii la vot, cu  unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma prezentată de Guvern. 
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9.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.84/1995 
privind învăţământul. PLx 500/2007 

Propunerea legislativă are ca obiect asigurarea accesului gratuit la manuale 
şcolare în format electronic, pentru învăţământul de stat preuniversitar. 

În urma supunerii la vot, cu  unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz de respingere. 

10.Proiect de Lege privind promovarea aplicării strategiilor de management 
de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi 
locale.PLx462/2007 s-a dezbătutu în prezenţa domnului deputat Ioan Ghişe, în 
calitate de iniţiator. 

Domnul deputat Ioan Ghişe informează membri comisiei că acest proiect de 
Lege crează cadrul legal şi instituţional pentru absorbirea şi formarea unor specialişti, 
cum sunt cei din domeniul managementului de proiect. 

Proiectul de lege lasă la alegerea angajatorilor şi a persoanelor angajate, 
specialişti în managementul de proiect, asupra formei de încadrare ca funcţionari 
publici sau personal contractual pe bază de contract de management, în funcţie de 
condiţiile locale concrete. 

În urma supunerii la vot, cu  unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 

11.Propunere legislativă privind reorganizarea şi funcţionarea Gărzii 
Naţionale de Mediu.PLx538/2007 

În urma supunerii la vot, cu  unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz de respingere. 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Aurel Gubandru 

 
 

Întocmit, 
Ene Giorgiana 
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