PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU BUGET,
COMISIA JURIDICĂ,
FINANŢE ŞI BĂNCI
DE DISCIPLINĂ ŞI MUNITĂŢI
Nr. 4c-2/266
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Bucureşti, 02.06.2015
PL-x 223/2014

BIROUL PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAȚILOR

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de
lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2014 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, trimis
spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, Comisiei juridice, de disciplină şi
imunităţi şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, cu adresa nr. PL-x 223 din 28 aprilie
2014, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din
categoria legilor ordinare.

VICEPREŞEDINTE

PREȘEDINTE

Ciprian Nicolae NICA

Viorel ŞTEFAN
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RAPORT COMUN
asupra proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscalbugetare

În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de
disciplină și imunităţi şi Comisia pentru buget finanțe și bănci au fost sesizate, în fond,
în procedură de urgenţă, cu dezbaterea proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, trimis cu adresa nr. PL-x. 223/2014 din
28.04.2014 și înregistrată sub nr. 4c-11/506 din 29.04.2014, respectiv nr. 4c-2/266 din
29.04.2014.
Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale
art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera
Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în
condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României.
La dezbaterea proiectului de lege s-a avut în vedere avizul favorabil al
Consiliului Legislativ, transmis cu adresa nr.208 din 27 februarie 2014.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea
unor acte normative dintre care amintim Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal şi
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum şi
adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare.
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În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisiile au dezbătut
proiectul de lege în şedinţe separate.
Membrii Comisiei pentru buget finanțe și bănci au examinat proiectul de lege
şi documentele conexe, pe parcursul mai multor şedințe în data de 03 decembrie 2014,
respectiv 03 februarie 2015.
La lucrările Comisiei pentru buget finanțe și bănci și-au înregistrat prezența
un număr de 33 deputați, din totalul de 34 de membrii .
La dezbaterea acestui proiect de lege, în conformitate cu prevederile art. 54 din
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, a fost prezent, în calitate de invitat,
domnul Dan Manolescu, Secretar de Stat în Ministerul Finanțelor Publice.
Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul
de lege în şedinţa din 26 mai 2015.
La lucrările şedinţei au fost prezenţi, conform listei de prezenţă, 22 deputaţi
din totalul de 26 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.
În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații
prezenți la lucrări, au hotărât, cu majoritate de voturi, în cadrul Comisiei juridice şi cu
unanimitate de voturi a deputatilor prezenti la lucrări în cadrul Comisiei pentru buget, să
supună Plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea
şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, cu amendamentele
admise, prezentate în Anexă.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria
legilor ordinare.

VICEPREŞEDINTE,
Ciprian Nicolae NICA

PREŞEDINTE,
Viorel ŞTEFAN

SECRETAR,
Gabriel ANDRONACHE

SECRETAR,
Mihai Aurel DONŢU

Şef serviciu, Ciprian BUCUR
Consilier parlamentar, Silvia OLARU

Şef serviciu, Giorgiana ENE
Consilier parlamentar Daniel MĂRĂCINEANU
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ANEXA

Amendamente admise:
Nr.
crt.
1.

2.

Text O.U.G. 8/2014

Text Senat

Amendamente
(autorul
amendamentului)

LEGE
privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.8/2014
pentru modificarea şi
completarea unor acte
normative şi alte măsuri
fiscal-bugetare
Articol unic. - Se aprobă
Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.8 din 26
februarie
2014
pentru
modificarea şi completarea
unor acte normative şi alte
măsuri fiscal - bugetare,
publicată
în
Monitorul
Oficial al României, Partea I,
nr.151 din 28 februarie 2014.
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nemodificat

Art. I - Se aprobă
Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.8 din 26
februarie
2014
pentru
modificarea şi completarea
unor acte normative şi alte
măsuri fiscal - bugetare,
publicată
în
Monitorul
Oficial al României, Partea I,
nr.151 din 28 februarie 2014,
cu următoarele modificări
şi completări:

Motivare

Nr.
crt.

Text O.U.G. 8/2014

3. 2.Articolul 3 va
următorul cuprins:

Text Senat

Amendamente
(autorul
amendamentului)

avea

Motivare

1.
La articolul VII,
art. 3, alin.(1) literele a) b) și
g) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:

Art. 3
(1)
Activitatea
de
consultanţă fiscală constă
în:

Art. 3
(1)
Activitatea
de
consultanţă fiscală constă
în:

a)
acordarea de asistenţă
şi servicii profesionale în
domeniul fiscal;

a) acordarea de asistenţă şi Pentru corectitudinea textului
prestarea
de
servicii
profesionale în domeniul
fiscal, inclusiv realizarea de
expertize
fiscale
extrajudicare la solicitarea
organelor fiscale sau a
oricăror altor persoane sau
entităţi interesate;”

b)
acordarea de servicii şi
asistenţă de specialitate pentru
întocmirea
declaraţiilor
fiscale;

b) prestarea de servicii şi Pentru corectitudinea textului
asistenţă
de
specialitate
pentru
întocmirea
declaraţiilor fiscale;
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Nr.
crt.

Text O.U.G. 8/2014

Text Senat

g) realizarea de expertize
fiscale judiciare la solicitarea
organelor
judecătoreşti,
organelor de cercetare penală
sau
părţilor
interesate.
Expertizele fiscale judiciare
se realizează numai de
consultanţii fiscali activi
înscrişi
în
evidenţele
Ministerului
Justiţiei
Serviciul profesii juridice
conexe;

4. h) realizarea de expertize
fiscale
la
solicitarea
organelor fiscale sau a
oricăror altor persoane sau
entităţi interesate;
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Amendamente
(autorul
amendamentului)

Motivare

g) realizarea de expertize
fiscale judiciare la solicitarea
organelor judecătoreşti sau de
cercetare penala. In acest caz,
art.42 din Legea nr.134/2010
privind Codul de procedura
civila,
republicata
cu
modificările şi completările
ulterioare, se aplica in mod
corespunzător.
Expertizele fiscale judiciare
se realizează numai de
consultanţii fiscali activi
înscrişi
în
evidenţele
Ministerului
Justiţiei
Serviciul profesii juridice
conexe;
2.
La articolul VII,
art. 3, alin(1) litera h) se
abrogă

Pentru sistematizarea textului
de lege si cuprinderea
ambelor forme de expertiza în
cuprinsul aceleaşi litere.
De asemenea, s-a eliminat
posibilitatea
interpretării
textului iniţial, în sensul că
„numai consultanţii fiscali ar
avea dreptul sa efectueze
expertize judiciare fiscale” si
pentru o acurateţe mai bună a
textului din lege.

textul este preluat la lit.a).

Nr.
crt.

Text O.U.G. 8/2014

Text Senat

Amendamente
(autorul
amendamentului)

5.

Motivare

3 . La articolul VII, art.4,
alin.(6) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
(6) Pe perioada stagiului
prevăzut
la
alin.
(5),
consultanţii fiscali asistenţi
trebuie să urmeze, anual, un
curs de formare profesională
organizat
de
Camera
Consultanţilor
Fiscali,
îndeplinirea acestei obligaţii
constituie condiţie pentru
înscrierea la examenul pentru
atribuirea
calităţii
de
consultant fiscal."

6. Selecție
92/1996

text

Legea

nr.

ANEXA Nr. 1: LISTA
utilizatorilor reţelelor de
telecomunicaţii speciale
1.Parlamentul României.
2.Preşedinţia României.
3.Guvernul României.
4.Instituţiile care desfăşoară
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(6) Pe perioada stagiului
prevăzut
la
alin.
(5),
consultanţii fiscali asistenţi
trebuie să urmeze, anual, un
curs de formare profesională
organizat
de
Camera
Consultanţilor Fiscali.

Se elimina ultima parte a
alin.(6) intrucat dreptul de
participare la un examen nu
poate fi conditionat de
participarea
sau
neparticiparea la un anumit
curs. Mentinerea textului in
lege
este
de
natura
neconstitutionala
limitand
dreptul candidatilor care nu
au urmat cursul de a se putea
prezenta la examen.

Art.II– La ANEXA Nr.
1: LISTA
utilizatorilor
reţelelor de telecomunicaţii
speciale din Legea nr.
92/1996 privind organizarea
și funcționarea Serviciului de
Telecomunicații
Speciale,
publicată în Monitorul Oficial
al României, partea I, nr. 169
din 30 iulie 1996,
cu

Motivaţie:
Prin
aceasta
modificare se dorește o
extindere a utilizatorilor
rețelelor de telecomunicații
speciale pentru unitățile care
desfășoară
activități
de
interes public național, aflate
în
subordinea,
în
administrarea
sau
sub
autoritatea
administrației

Nr.
crt.

Text O.U.G. 8/2014

Text Senat

Amendamente
(autorul
amendamentului)

modificarile si completarile publice centrale și locale,
ulterioare punctul 5 se având în vedere necesitatea
modifică după cum urmează: furnizarii de servicii de
telecomunicatii speciale catre
acest tip de utilizatori.
5. Administrația publică
Serviciile
de
centrală și locală și/sau telecomunicatii
speciale
unitățile aflate în subordinea, furnizate de Serviciul de
în administrarea sau sub Telecomunicatii Speciale vor
autoritatea
acesteia
care permite acestui tip de
desfășoară
activități
de utilizatori sa comunice in
interes public național.''”
mod securizat cu structurile
din administratia publica
centrala
si
locala
in
subordinea, administrarea sau
sub
autoritatea
carora
functioneaza, precum si cu
alte autoritati publice centrale
si locale cu care este necesar
sa schimbe informatii.
Precizam
ca
majoritatea structurilor ce fac
parte
din
administratia
publica centrala, precum si o
parte dintre administratiile
publice locale beneficiaza
deja
de
serviciile
de

activităţi
în
domeniul
apărării, siguranţei naţionale
şi ordinii publice.
5.Administraţia
centrală şi locală.

Motivare

publică

6.Autoritatea judecătorească:
- Curtea Supremă de Justiţie
- Ministerul Public
- Consiliul Superior al
Magistraturii.
7.Curtea de Conturi.
8.Curtea Constituţională.
9.Organele de conducere din
cadrul
organismelor
guvernamentale şi al unor
organisme neguvernamentale
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Nr.
crt.

Text O.U.G. 8/2014

Text Senat

Amendamente
(autorul
amendamentului)

de interes naţional.

Motivare
telecomunicatii speciale si au
retele securizate de date
realizate in colaborare cu STS
in calitate de integrator.
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