
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru politică           

economică, reformă şi privatizare

 Bucureşti,  

Nr. 21/352/19.09.2006 

 

Sinteza lucrărilor şedinţei Comisiei din  ziua de 
19 septembrie 2006 

 
Marţi,   19 septembrie 2006 
 
Ordinea de zi a fost următoarea: 
 
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.52/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 (PLx 
655/13.09.2006) – comun cu Comisiile de specialitate din Senat; 

 
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.46/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 (PLx 656/13.09.2006) - 
comun cu Comisiile de specialitate din Senat; 
 

3. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă, a propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, Camera Deputaţilor fiind 
Cameră decizională (Plx 607/03.07.2006); 
 

4. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă, a propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, Camera Deputaţilor fiind 
Cameră decizională (Plx 608/03.07.2006); 
 

5. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă, a propunerii legislative pentru 
modificarea art.295 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, Camera Deputaţilor fiind 
Cameră decizională (Plx 609/03.07.2006); 
 

6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.571/22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, Camera Deputaţilor fiind Cameră 
decizională (Plx 612/03.07.2006); 
  

7. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 
613/03.07.2006); 
   

8. Dezbaterea şi avizarea  propunerii legislative pentru completarea art. 258 şi 
modificarea art. 295 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Camera Deputaţilor 
fiind Cameră decizională (Plx 614/03.07.2006); 
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9. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.571/2003 de aprobare a Codului Fiscal, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională 
(Plx 615/03.07.2006); 
    

10. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind finanţarea asistenţei pentru 
dezvoltare din cadrul politicii naţionale de cooperare internaţională pentru dezvoltare, Camera 
Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 665/13.09.2006); 
 

11. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi din totalul de 24 de membri. Domnul 
deputat Bogdan Pascu a absentat de la lucrările comisiei.  

 Domnii deputaţi: Mihai Tudose, Purceld Octavian – Mircea, Aurel Vainer, Popa 
Cornel, Nicula Vasile – Cosmin,  Almăjanu Marin, Nicolae Bara, Almăşan Liviu,  Brânză 
William – Gabriel, Buda Ioan, Constantinescu Viorel, Gerea Andrei – Dominic, Godja Petru, 
Lakatos Petru, Moldovan Emil – Radu, Nosa Iuliu, Racoceanu Viorel, Gabriel Sandu, Sârbu 
Mugurel – Liviu, Stoica Ion,  Teodorescu George – Alin, Ursărescu Dorinel, Zamfirescu Dan 
– Dumitru, au fost prezenţi. 

 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 

 
 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice: doamna 
Doina Dascălu – secretar de stat, doamna Gheorghiţa Oprea - director general, doamna Maria 
Vizoli – director general adjunct, doamna Liliana Popa – consilier I şi doamna Gheorghina 
Florea – director adjunct şi în calitate de iniţiatori: domnul deputat Radu Moldovan şi doamna 
deputat Cornelia Ardelean. 

   
La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2006 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 (PLx 655/13.09.2006) – comun cu Comisiile de 
specialitate din Senat. 

 
 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna secretar de stat Doina 

Dascălu,  a menţionat că analiza execuţiei bugetare operative pe primele 5 luni ale anului 
evidenţiază următoarele caracteristici: veniturile bugetului general consolidat s-au realizat în 
sumă de 41.222,2 milioane lei, prezentând o creştere de 21,8% comparativ cu perioada 
similară din anul precedent şui reprezentând 39,6% dine stimările anuale; cheltuielile 
bugetului general consolidat, în sumă de 37.031,0 milioane lei, prezintă o creştere de 12,5% 
faţă de perioada similară din anul anterior şi un grad de realizare faţă de programul anual de 
34,6%; la finele perioadei se înregistrează un excedent de 4.191,2 milioane lei, respectiv 1,3% 
din PIB. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna secretar de stat Doina 
Dascălu, a mai afirmat că există premise pentru o nouă rectificare bugetară, având în vedere 
realizările veniturilor bugetare pe primele 5 luni ale anului 2006 comparativ cu perioada 
similară din anul precedent, care relevă o creştere cu 21,8% . 

Totodată, doamna secretar de stat a susţinut că sumele suplimentare au fost propuse 
pentru următoarele ministere: Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului: 
1.705,3 milioane lei (pentru programe de întreţinere şi dezvoltare a infrastructurii rutiere şi 
feroviare, lucrări publice şi construcţii de locuinţe, finanţarea programelor de dezvoltare a 
turismului, etc.); Ministerul Educaţiei şi Cercetării: 1.220 milioane lei de la bugetul de stat           
(pentru obiective de investiţii, consolidări, reabilitări, achiziţii şi plăţi la imobile din 
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învăţământul superior, dotarea laboratoarelor şcolare, finanţarea de bază a instituţiilor de 
învăţământ superior de stat, etc); Ministerul Sănătăţii Publice: 1.128,5 milioane lei (pentru 
aparatură medicală, elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru realizarea unor 
obiective de investiţii noi, programul de prevenire şi control al bolilor transmisibile etc.). 

 
În continuare, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea  ca 

prezentul proiect de lege să fie avizat favorabil, propunere care a fost aprobată cu 22 de voturi 
pentru şi o abţinere. 

 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare, cu 22 de voturi pentru şi o abţinere,  au hotărât avizarea favorabilă a 
proiectului de lege.  

 
La punctul 2 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.46/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2006 (PLx 656/13.09.2006)         - comun cu Comisiile de specialitate din Senat. 
 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna secretar de stat Doina 
Dascălu, a afirmat că analiza execuţiei bugetare operative pe cale 7 luni ale anului 
evidenţiază faptul că veniturile bugetului general consolidat s-au realizat în suma de 59.990, 
9 milioane lei, reprezentând o creştere nominală cu 22,2%, comparativ cu perioada similară 
din anul precedent şi reprezentând 56,1% din estimările anuale, precum şi faptul că sunt de 
remarcat evoluţiile ascendente ale încasărilor din taxa pe valoare adăugată +28,9% şi din 
impozitul pe venit +37,7%. 

Totodată, doamna secretar de stat Doina Dascălu a subliniat faptul că la bugetele 
locale au fost suplimentate sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi că s-au făcut 
reajustări în interiorul unor ordonatori de credite de mai mică importanţă. 

 
Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea ca  proiectul de lege să fie 

avizat favorabil. Propunerea a fost aprobată cu 22 de voturi pentru şi o abţinere. 
 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei cu 22 de voturi  pentru şi o abţinere au 
hotărât avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

 
La punctul 3 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în procedură de 

urgenţă, a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul Fiscal, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 607/03.07.2006). 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 571/2003 
privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, intervenţie legislativă prin 
care se preconizează micşorarea impozitului pe terenul agricol din extravilan, până la 
aderarea României la Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2007. 

 
 Domnul preşedinte Mihai Tudose a făcut o scurtă prezentare a prezentei propuneri 
legislative 
  

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea ca iniţiativa legislativă să 
fie avizată negativ, propunere care a fost aprobată cu 18 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă. 
 

  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei cu 18 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă 
au hotărât avizarea negativă a propunerii legislative. 
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La punctul 4 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în procedură de 
urgenţă, a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul Fiscal, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 608/03.07.2006). 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, intervenţia 
legislativă vizând micşorarea taxei pe valoare adăugată la unele produse şi introducerea de 
accize suplimentare pentru alte categorii de produse.  

 
Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna director general adjunct 

Maria Vizoli, a menţionat că Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative, 
motivând că introducerea a 3 cote diferenţiate ar îngreuna prea mult activitatea ministerului. 

 
Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea ca iniţiativa legislativă să 

fie avizată negativ, propunere care a fost aprobată cu 16 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă şi 
o abţinere. 
 

  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei cu 16 voturi pentru, 6 voturi împotrivă  şi 
o abţinere au hotărât avizarea negativă a propunerii legislative. 

 
La punctul 5 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în procedură de 

urgenţă, a propunerii legislative pentru modificarea art.295 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul Fiscal, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 609/03.07.2006). 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin. (1) al art. 295) 

din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
intervenţia legislativă constând în aceea că impozitele şi taxele locale, precum şi amenzile şi 
penalităţile aferente acestora constituie venituri la bugetele locale ale autorităţilor 
administrativ-teritoriale.   

 
Doamna deputat Cornelia Ardelean, în calitate de iniţiator, a afirmat că propunerea 

legislativă este lipsită de obiect, deoarece prevederile acesteia au fost preluate în OUG nr. 
21/2006 (art. 295, alin. 1), exprimându-şi părerea conform căreia şi munca parlamentarilor ar 
trebui să fie recunoscută. 
 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea ca propunerea legislativă 
să fie avizată negativ, propunere care a fost aprobată cu 22 de voturi pentru şi o abţinere. 
 

  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei cu 22 voturi pentru şi o abţinere au hotărât 
avizarea negativă a propunerii legislative. 

 
La punctul 6 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/22 decembrie 2003 privind Codul 
fiscal, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 612/03.07.2006). 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 571/2003 

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Noua reglementare stabileşte 
că cheltuielile efectuate cu sponsorizări şi/sau alte acte de mecenat potrivit Legii nr. 3272004 
privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare şi Legii bibliotecilor nr. 334/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, se scad din impozitul pe profitul datorat, în limita a 3% 
din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 20% din profitul datorat, cu excepţia cazurilor 
prevăzute de lege. 
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Domnul preşedinte Mihai Tudose a făcut o scurtă prezentare a propunerii legislative. 

 
Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea ca iniţiativa legislativă să 

fie avizată negativ, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 

  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei cu unanimitate de voturi au hotărât 
avizarea negativă a propunerii legislative. 

 
La punctul 7 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, Camera 
Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 613/03.07.2006) 
   

Propunerea legislativă are, în fapt, ca obiect modificarea art. 152, alin (3) din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se 
propune ca persoanele juridice care depăşesc plafonul legal şi nu se înregistrează ca plătitor 
de TVA să fie sancţionate cu amendă contravenţională şi plata de dobândă şi penalităţi care se 
vor calcula la TVA-ul datorat statului şi neplătit, la care se adaugă obligaţia de a plăti 
impozitul restant. În prezent, la aceste sancţiuni se mai adaugă şi decăderea din drepturi de a 
mai deduce TVA-ul în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 
Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna director general adjunct 

Maria Vizoli, a afirmat că Guvernul nu susţine prezenta propunere legislativă.  
  
Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea ca iniţiativa legislativă să 

fie avizată negativ, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 

  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei cu unanimitate de voturi au hotărât 
avizarea negativă a propunerii legislative. 

 
La punctul 8 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea  propunerii 

legislative pentru completarea art. 258 şi modificarea art. 295 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 614/03.07.2006). 

 
Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Noutatea reglementării constă 
în instituirea unei dispoziţii aplicabile în anii 2007-2009, potrivit căreia, impozitul pe teren, 
prevăzut la alin. 6) al art. 258) din legea de bază, se reduce la 50% pentru proprietarii de 
terenuri amplasate în extravilan, dacă fac dovada că, în anul precedent, au realizat un venit net 
pe membru de familie egal sau mai mic decât salariul minim pe economie, garantat în plată, 
facilitate de care beneficiază numai proprietarii de maxim 10 ha teren. 

 
Domnul deputat Radu Moldovan, în calitate de iniţiator,  a făcut o scurtă prezentare a 

propunerii legislative, afirmând că aceasta a apărut ca urmare a discuţiilor cu mai mulţi 
locuitori din zona rurală cu situaţii financiare precare. 

 
Domnul deputat Radu Moldovan, în calitate de iniţiator, a formulat un  amendament la 

pct. 2) al propunerii legislative, care a constat în eliminarea acestui punct, acesta regăsindu-se 
în OUG nr. 21/2006 (art. 295, alin. 1). 
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Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea ca iniţiativa legislativă să 
fie avizată favorabil, cu un amendament admis,  propunere care a fost aprobată cu 17 voturi 
pentru şi 6 voturi împotrivă. 
 

  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei cu 17 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă 
au hotărât avizarea favorabilă a propunerii legislative, cu un amendament admis. 

 
La punctul 9 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 de aprobare a Codului Fiscal, 
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 615/03.07.2006). 

 
Propunerea legislativă are ca obiect modificarea alin. 1) al art. 284) din Legea nr. 

571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, intervenţia 
legislativă constând în scutirea veteranilor de război de impozitul asupra terenurilor primite 
conform dispoziţiilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi 
ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi pentru terenurile retrocedate potrivit reglementărilor referitoare la fondul funciar, 
motivat de faptul că această categorie de persoane beneficiază de pensii mici, având un nivel 
de trai scăzut.  

 
Domnul Preşedinte Mihai Tudose a făcut o scurtă prezentare a propunerii legislative.  
 
Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea ca iniţiativa legislativă să 

fie avizată negativ, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 

  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă a propunerii 
legislative, cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul 10 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea proiectului de 

Lege privind finanţarea asistenţei pentru dezvoltare din cadrul politicii naţionale de cooperare 
internaţională pentru dezvoltare, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 
665/13.09.2006). 
 

Prezentul proiect de lege are în vedere finanţarea politicii naţionale de cooperare 
pentru dezvoltare (PCD) prin crearea unei linii bugetare separată destinată finanţării 
proiectelor şi programelor de cooperare pentru dezvoltare, linie bugetară ce va fi administrată 
de Ministerul Afacerilor Externe şi finanţată anual din bugetul de stat al României. 

 
Domnul Preşedinte Mihai Tudose a făcut o scurtă prezentare a proiectului de lege. 
 
Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea ca proiectul de lege să fie 

avizat favorabil, în forma adoptată de Senat, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi avizarea 

favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. 
 

 
PREŞEDINTE, 

   Mihai Tudose 
                                                             SECRETAR, 
                                                      Vasile Cosmin Nicula  
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           Experţi:   
                                                                                                              Graziella Segărceanu 
                 Alina Ailenie 
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