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La lucrările comisiei din ziua de 15 aprilie 2008 sunt prezenţi 23 

deputaţi, fiind absenţi motivat 5. 
 
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: 
 
- domnul Cătălin Doică - Ministerul Economiei şi 

Finanţelor; 
- doamna Cornelia Petreanu - M.E.F.; 
- doamna Mihaela Davidovici - M.E.F.; 
- domnul Alexandru Ştefănescu - M.E.F. 

 
Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Aurel Gubandru, 

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

zi: 
I. FOND 

 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.106/2007 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.(PLx819/2007)  
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2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.142/2007 privind indemnizaţia acordată 
membrilor din România în Parlamentul 
European.(PLx156/2008) 
3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.145/2007 pentru modificarea alin.(4) al art.8 
din Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind controlul 
intern şi controlul financiar preventiv.(PLx.137/2008) 
4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.149/2007 privind aprobarea unor măsuri în 
domeniul finanţelor publice.PLx139/2008) 
5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.119/2007 privind măsurile pentru combaterea 
întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din 
contracte comerciale.(PLx34/2008) - Raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 
 

I. FOND 
 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.106/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal.(PLx819/2007)  

Amânat prin neprezentarea ministrului Ministerului Economiei şi 
Finanţelor. 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.142/2007 privind indemnizaţia acordată membrilor din 
România în Parlamentul European.(PLx156/2008) 

Domnul ministru Kovacs Carol Emil a prezentat proiectul de Lege 
membrilor comisiei, respectiv prin prevederile prezentei Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului se stabileşte ca membri din România în Parlamentul 
European, aleşi în conformitate cu prevederile Legii nr.33/2007 privind 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European să 
primească pe durata exercitării duratei mandatului de europarlamentar, o 
indemnizaţie lunară cu cea acordată , potrivit legii, parlamentarilor din 
Parlamentul României. 

Sumele stabilite, pentru cei 35 de reprezentanţi ai României în 
parlamentul României, vor fi plătite din bugetul Camerei Deputaţilor. 
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În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport în forma adoptată de Senat.  

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.145/2007 pentru modificarea alin.(4) al art.8 din Ordonanţa 
Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar 
preventiv.(PLx.137/2008) 

Domnul Doică Cătălin - Secretar de Stat - MEF a solicitat aprobarea 
membrilor comisiei de a aproba o lege prin care se elimină termenul limită 
pentru retragerea controlorilor financiari preventivi ai Ministerului 
Finanţelor de la nivelul celorlalte instituţii.  

Se are în vedere şi raportul favorabil al Senatului. 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui raport în forma adoptată de Senat. 
4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul 
finanţelor publice.PLx139/2008) 

Domnul Doică Cătălin - Secretar de Stat - MEF l-a prezentat pe 
Valentin Mavrodin, director general în MEF. Ordonanţa vine să întărească 
cadrul legislativ pentru plata salariilor prin intermediul cardurilor. Altă 
măsură este legată de îmbunătăţirea activităţii de colectare a impozitelor în 
numerar prin utilizarea casierilor care erau utilizaţi în eliberarea 
numerarului. 

Doamna deputat Graţiela Denisa Iordache a cerut un material 
referitor la o normă ce a trebuit să fie introdusă conform acquis-ul 
comunitar, domnului Doică Cătălin - Secretar de Stat - MEF.  

Domnia Sa a fost susţinută de domnul deputat Petru Călian. Acesta 
a propus amânarea votării acestei ordonanţe până în momentul în care 
colega sa primeşte răspunsurile în scris, fiind un material important. Fiind 
supus la vot, s-a constat lipsă de cvorum.  

S-a suspendat şedinţa din lipsă de cvorum. 
5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii 
executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte 
comerciale.(PLx34/2008) - Raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului are ca obiect de reglementare 
adoptarea unor măsuri pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor 
de plată rezultate din contracte comerciale, având în vedere angajamentele 
asumate de România prin tratatul de aderare la Uniunea Europeană, 
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transpunând astfel în legislaţia naţională Directiva 2000/35/CE privind 
combaterea întârzierii plăţilor în tranzacţiile comerciale. 

În urma dezbaterilor, Comisiile, cu majoritate de voturi, au hotărât 
întocmirea unui raport comun cu amendamente. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Aurel GUBANDRU 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Expert parlamentar 
Luminiţa Ghiorghiu 
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