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PROCES – VERBAL 
 

al  şedinţei comisiei din ziua de 04 octombrie 2000 
 
 
 
La lucrările comisiei din ziua de 04 octombrie 2000 sunt prezenţi 18 

deputaţi, fiind absenţi motivat 8, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei au participat următori invitaţi: 
- doamna Petreanu Cornelia  - director Ministerul Finanţelor; 
- doamna Stoeanoff Liliana  - idem; 
- doamna Roşu Gica   - idem; 
- domnul Hură Mihai   - idem. 
 
Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Dan Constantinescu, 

preşedintele comisiei. 
 
Comisia a adoptat cu majoritate de voturi următoarea ordine de zi: 
 

I. FOND 
 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe 
profit.(PL451) 
2. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 6/2000 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe 
profit.(PL452) 
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3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 208/1999 privind regimul vamal al mărfurilor 
comercializate în regim duty-free.(PL462) 
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 68/1999 privind stimularea plăţii obligatorii faţă 
de bugetul de stat.(PL469) 
5. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 108/1999 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/1999 privind 
stimularea plăţii obligatorii faţă de bugetul de stat.(PL473) 
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 61/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei 
pe valoarea adăugată a produselor de tehnică militară din import 
destinate înzestrării Sericului de Informaţii Externe.(PL470) 
7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 76/1999 pentru aprobarea aranjamentului Stand-by dintre 
Guvernul României  şi Fondul Monetar Internaţional şi al 
Memorandumului Guvernul României privind politicile 
economice, convenit cu Fondul Monetar Internaţional.(PL475) 
 

II. AVIZE 
 

8. Propunerea legislativă privind interzicerea temporară a 
importurilor de produse siderurgice care sunt în gama de 
fabricaţie a agenţilor economici din România.(PL157) 
9. Propunerea legislativă pentru reînfiinţarea comunei Clit, 
judeţul Suceava.(PL46) 
10. Propunerea legislativă pentru înfiinţarea comunei Şerbăuţi, 
judeţul Suceava.(PL45) 

 
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 

 
I. FOND 

 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 217/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 
privind impozitul pe profit.(PL451) 

Comisia, în prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi, a hotărât 
elaborarea unui raport în forma adoptată de Senat. 

2. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 6/2000 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
217/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 
privind impozitul pe profit.(PL452) 

Comisia, în prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi, a hotărât 
elaborarea unui raport în forma adoptată de Senat. 
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3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 208/1999 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-
free.(PL462) 

Amânat 
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 68/1999 privind stimularea plăţii obligatorii faţă de bugetul de stat.(PL469) 
Comisia, în prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi, a hotărât 

elaborarea unui raport în forma adoptată de Senat. 
5. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 108/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 68/1999 privind stimularea plăţii obligatorii faţă de bugetul de 
stat.(PL473) 

Comisia, în prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi, a hotărât 
elaborarea unui raport în forma adoptată de Senat. 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 61/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a 
produselor de tehnică militară din import destinate înzestrării Sericului de Informaţii 
Externe.(PL470) 

Comisia, în prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi, a hotărât 
elaborarea unui raport în forma adoptată de Senat. 

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 76/1999 
pentru aprobarea aranjamentului Stand-by dintre Guvernul României  şi Fondul 
Monetar Internaţional şi al Memorandumului Guvernul României privind politicile 
economice, convenit cu Fondul Monetar Internaţional.(PL475) 

Amânat 
 

II. AVIZE 
 

8. Propunerea legislativă privind interzicerea temporară a importurilor de 
produse siderurgice care sunt în gama de fabricaţie a agenţilor economici din 
România.(PL157) 

Comisia, în prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi, a hotărât 
elaborarea unui aviz de respingere din următoarele considerente: 

- propunerea legislativă contravine prevederilor Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului, la care România este ţară membră, care are drept scop aplicarea unui 
sistem comercial multilateral integrat, asigurarea unei politici comerciale unitare, 
reducerea taxelor vamale şi a altor obstacole în calea schimburilor comerciale cât şi 
respectarea angajamentelor privind nivelul taxelor vamale care a fost notificat şi 
trebuie respectat ca atare; 

- în conformitate cu prevederile Organizaţiei Mondiale a Comerţului, 
taxele vamale înscrise în Tariful Vamal al României sunt consolidate, ceea ce 
înseamnă că ele nu pot fi modificate unilateral, fluctuant, ci trebuie negociate şi 
acceptate şi de celelalte părţi contractante ale diferitelor acorduri (Uniunea 
Europeană, Asociaţia Europeană a Liberului Schimb, Acordul Central European de 
Comerţ Liber, Turcia). 
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9. Propunerea legislativă pentru reînfiinţarea comunei Clit, judeţul 
Suceava.(PL46) 

Comisia, în prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi, a hotărât 
elaborarea unui aviz de respingere din următoarele considerente: 

Potrivit art.3 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale, 
republicată, “delimitarea comunelor, oraşelor şi judeţelor se stabileşte prin lege. 
Orice modificare a limitelor teritoriale ale acestora se poate efectua numai în 
temeiul legii şi cu consultarea prealabilă a cetăţenilor din unităţile administrativ-
teritoriale respective, prin referendum care se organizează potrivit legii”. 

Or, înfiinţarea unei comune, presupune o modificare a limitelor teritoriale 
ale comunelor existente şi deci trebuie consultaţi cetăţenii acelei localităţi prin 
referendum local. 

Organizarea şi desfăşurarea acestui referendum se poate face numai după 
intrarea în vigoare a Legii privind referendumul naţional şi local a cărei promulgare 
de către Preşedinte a fost respinsă pe motiv de neconstituţionalitate şi care, în 
prezent, este retransmisă Parlamentului pentru a fi reanalizată. 

10. Propunerea legislativă pentru înfiinţarea comunei Şerbăuţi, judeţul 
Suceava.(PL45) 

Comisia, în prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi, a hotărât 
elaborarea unui aviz de respingere din următoarele considerente: 

Potrivit art.3 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale, 
republicată, “delimitarea comunelor, oraşelor şi judeţelor se stabileşte prin lege. 
Orice modificare a limitelor teritoriale ale acestora se poate efectua numai în 
temeiul legii şi cu consultarea prealabilă a cetăţenilor din unităţile administrativ-
teritoriale respective, prin referendum care se organizează potrivit legii”. 

Or, înfiinţarea unei comune, presupune o modificare a limitelor teritoriale 
ale comunelor existente şi deci trebuie consultaţi cetăţenii acelei localităţi prin 
referendum local. 

Organizarea şi desfăşurarea acestui referendum se poate face numai după 
intrarea în vigoare a Legii privind referendumul naţional şi local a cărei promulgare 
de către Preşedinte a fost respinsă pe motiv de neconstituţionalitate şi care, în 
prezent, este retransmisă Parlamentului pentru a fi reanalizată. 
 
 
 

Dan Constantinescu 
 

PREŞEDINTE 
 
 
 
 
 
 
 

 


