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PROCES – VERBAL

al  şedinţei comisiei din zilele de 10 şi 11 decembrie 2002

La lucrările comisiei din zilele de 10 şi 11 decembrie 2002 sunt prezenţi
deputaţi 24, fiind absenţi motivat 1, iar nemotivat 0.

La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi:

- doamna Manolescu Maria - Ministerul Finanţelor Publice;
- doamna Ilie Doina - Ministerul Finanţelor Publice;
- doamna Ioniţă Ştefania - Ministerul Finanţelor Publice;
- doamna Nicolau Mihaela - Ministerul Finanţelor Publice;
- doamna Mitre Liliana - Ministerul Finanţelor Publice;
- domnul Neacşa Petre - Ministerul Lucrărilor Publice,

Transporturilor şi Locuinţei;
- domnul Popa Teodor - Ministerul Lucrărilor Publice,

Transporturilor şi Locuinţei;
- doamna Gheorghiu Florea

Mădălina
- Ministerul Lucrărilor Publice,
Transporturilor şi Locuinţei;

- domnul Plăiaşu Neculae - Garda Financiară;
- domnul Paşulea Marian - Garda Financiară;
- domnul Croitoru Florentin - Garda Financiară.

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Florin Georgescu, preşedintele
comisiei.

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

Bucureşti,        13.12.2002 
Nr. 22/603
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Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarele ordine de zi:

I. FOND

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare.PL552/2002
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor
derulate prin trezoreria statului.PL581/2002
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 148/2002 pentru asigurarea condiţiilor de
finanţare a organizării şi desfăşurării activităţilor legate de
procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrărilor
Publice, Transporturilor şi Locuinţei.PL584/2002
4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 126/2002 pentru modificarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 91/1999 privind repartizarea profitului
Regiei Autonome Administraţia Protocolului de
Stat.PL617/2002
5. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.
87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale.PL604/2002
6. Propunerea legislativă privind interpretarea autentică a art. 17
lit. B.a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 17 din 14 martie 2000,
privind taxa pe valoarea adăugată publicată în Monitorul Oficial
Partea I-a, nr. 113/15 martie 2000, aprobată prin Legea nr. 546
din 17.10.2001, publicată în Monitorul Oficial nr.
676/25.10.2001, Partea I-a.PL432/2002

II. AVIZE

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 171/2002 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale
Melana IV - S.A. sub autoritatea Ministerul Industriei şi
Resurselor.PL645/2002
8. Proiectul de Lege privind înfiinţarea comunei Rîca, judeţul
Argeş.PL638/2002
9. Proiectul de Lege privind înfiinţarea comunei Roşiori, judeţul
Bihor.PL639/2002
10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 172/2002 privind constituirea Comisiei de
privatizare la Societatea Naţională a Petrolului "PETROM" -
S.A.PL646/2002
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Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu:

I. FOND

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/2002
privind colectarea creanţelor bugetare.PL552/2002

Perfecţionarea cadrului legislativ pentru asigurarea instrumentului juridic
necesar colectării creanţelor bugetare constituie un obiectiv important al strategiei
pentru relansarea economiei naţionale, ce se regăseşte în Planul de acţiune al
Programului de guvernare pe perioada 2001 – 2004.

Concomitent cu stimularea relansării economice, o importanţă deosebită o
reprezintă dezvoltarea capacităţii de colectare a veniturilor bugetare, disciplina fiscală
a contribuabililor şi creşterea gradului de conformare voluntară a acestora în achitarea
obligaţiilor bugetare, precum şi diminuarea volumului important de arierate bugetare,
elemente care devin esenţiale în dimensionarea efortului financiar public, în
asigurarea echilibrului bugetar, precum şi în aplicarea politicii financiare.

În acest context, s-a impus cu necesitate adoptarea unui nou act normativ
privind colectarea creanţelor bugetare, care, pe de o parte, să reunească actualele
reglementări în materie, iar pe de altă parte, să pună de acord dispoziţiile acestuia cu
alte reglementări legale adoptate până în prezent în materie cu prevederile legale care
au modificat şi completat Codul de procedură civilă.

Această ordonanţă cuprinde şi dispoziţii cu privire la înfiinţarea măsurilor
asiguratorii de către creditorii bugetari, înaintea începerii procedurii de executare
silită, atunci când există pericolul ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să-şi
ascundă ori să-şi risipească averea/patrimoniul.

Se prevede de asemenea, în scopul simplificării procedurii de executare
silită, unificarea procedurilor de valorificare a bunurilor mobile şi imobile proprietate
a debitorului, precum şi o nouă procedură de vânzare prin licitaţie a bunurilor
sechestrate.

În vederea realizării executării silite cu rezultate cât mai avantajoase, a
valorificării cât mai rapide şi mai facile a bunurilor sechestrate, a micşorării perioadei
de realizare a creanţei, se propune extinderea executării silite asupra veniturilor şi
bunurilor urmăribile ale debitorului, indiferent de cuantumul creanţei bugetare pentru
care s-a început executarea silită, valorificarea făcându-se numai în limita stingerii
acesteia.

Totodată, s-a prevăzut ordinea de stingere a creanţelor bugetare înscrise în
titlul executoriu, iar prevederile în legătură cu eliberarea şi distribuirea sumelor
realizate prin executare silită au fost adaptate ordinii de preferinţă reglementată de
Codul de procedură civilă.

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui raport cu amendamente.

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria
statului.PL581/2002

Gestionarea resurselor temporare aflate în contul curent general al
trezoreriei statului şi a resurselor publice în general, rezolvarea situaţiilor critice în
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cazul golurilor temporare de casă, reflectarea fidelă a fluxurilor financiare
determinate de aceste activităţi într-un buget al trezoreriei sunt problemele care au
determinat necesitatea revizuirii cadrului legislativ care guvernează activitatea de
gestionare a banului public.

Concepţia privind modul de valorificare a resurselor aflate temporar în
contul curent general al trezoreriei statului este conturată mai exact prin prezenta
ordonanţă de urgenţă, creându-se bazele pentru o administrare mai eficientă a
resurselor publice în condiţii de risc minim. Astfel, sunt legiferate operaţiunile
reversibile repo pentru valorificarea resurselor temporare, creându-se în acelaşi timp
şi posibilitatea pentru efectuarea de plasamente având drept colateral titluri de stat, la
societăţi bancare.

Politica de dobânzi practicată de Ministerul Finanţelor Publice, care într-o
piaţă financiară sănătoasă reprezintă reperul pentru ceilalţi jucători, capătă prin
prezentul act normativ o deosebită flexibilitate, clădindu-se astfel premisele pentru o
piaţă monetară care să funcţioneze după regulile economiei de piaţă. Sunt redefinite,
de asemenea,  sursele de plată pentru unele dobânzi precum şi destinaţia sumelor
rezultate în urma fructificării disponibilităţilor.

Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se prevede oferirea posibilităţii
trezoreriei de a constitui depozite de banca centrală precum şi plasarea acestor
fonduri fără intermediere în instrumente cu risc zero.

În urma dezbaterilor, comisia, cu 23 de voturi pentru şi unul împotrivă, a
hotărât elaborarea unui raport cu amendamente.

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 148/2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi desfăşurării
activităţilor legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrărilor
Publice, Transporturilor şi Locuinţei.PL584/2002

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei exercită
drepturile şi obligaţiile statului ca acţionar la companiile naţionale, societăţile
naţionale şi societăţile comerciale de sub autoritatea sa, calitate în care gestionează
întregul proces de privatizare a acestora. Pentru crearea condiţiilor necesare realizării
acestei atribuţii şi în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale,
aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii
nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, Ministerul
Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei a întocmit bugetul propriu de venituri
şi cheltuieli privind activitate de privatizare pe anul 2002, buget ce a fost aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 284/2002.

În conformitate cu dispoziţiile acestei hotărâri a Guvernului, bugetul
propriu privind activitatea de privatizare se constituie integral din veniturile obţinute
ca urmare a vânzării acţiunilor societăţilor comerciale, societăţilor naţionale,
companiilor naţionale şi din dividende şi se gestionează în regim extrabugetar.

În aceste condiţii, apare necesitatea ca, prin derogare de la dispoziţiile
art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, pentru
desfăşurarea în bune condiţii a procesului de privatizare a societăţilor
comerciale la care Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
este instituţie publică implicată, să se aprobe reţinerea permanentă la dispoziţia
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acestuia a unei sume din veniturile încasate din vânzarea acţiunilor acestor societăţi
şi din dividende, sumă care nu va fi mai mare de jumătate din cuantumul anual al
cheltuielilor prevăzute în bugetul propriu de venituri şi cheltuieli privind activitatea
de privatizare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui raport cu amendamente.

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 126/2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/1999
privind repartizarea profitului Regiei Autonome Administraţia Protocolului de
Stat.PL617/2002

Regia Autonomă “Administraţia Patrimoniului Protocolului de stat” (R.A.-
A.P.P.S.) funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară sub
autoritatea Secretariatului General al Guvernului, în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 533/2002.

R.A.-A.P.P.S. are ca obiect de activitate, în principal: administrarea,
conservarea, protejarea şi întreţinerea bunurilor aparţinând domeniului public al
statului, destinate asigurării serviciilor publice de interes naţional – de reprezentare şi
protocol pentru Senat, Camera Deputaţilor, Administraţia Prezidenţială, Guvern,
Curtea Constituţională, administrarea imobilelor cu destinaţie de reşedinţe oficiale şi
a celorlalte locuinţe de protocol, asigurarea spaţiilor pentru sediile autorităţilor şi
instituţiilor de interes naţional.

Pentru realizarea  serviciilor publice de interes naţional – de reprezentare şi
protocol, regia are în administrare bunuri imobile din patrimoniul public al statului:
case de oaspeţi, vile, palate şi construcţii speciale, cu terenul aferent, din Bucureşti şi
din alte judeţe.

Regia asigură administarea, conservarea, protecţia şi întreţinerea imobilelor
în care îşi desfăşoară activitatea Guvernul.

Regia îşi acoperă cheltuielile din venituri proprii obţinute din valorificarea
producţiei şi a prestaţiilor realizate potrivit obiectului său de activitate, în condiţiile
aplicării de preţuri şi tarife legal stabilite.

În vederea realizării obiectului său de activitate, regia este obligată să
realizeze lucrări de investiţii, întreţinere, dotări şi reparaţii la bunurile din
domeniul public al statului astfel încât, acestea să poată satisface, în condiţii
optime, nevoile protocolului de stat.

Faţă de cele arătate, prin proiectul de ordonanţă de urgenţă se propune
reglementarea următoarelor aspecte:

a) modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/1999
privind repartizarea profitului Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului
Protocolului de stat” având în vedere că Ordonanţa Guvernului nr. 23/1996 privind
repartizarea profitului la regiile autonome, la care face referire acest text, a fost
înlocuită de Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la
societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 769/2001;

b) exceptarea regiei de la aplicarea prevederilor art. 16 alin. (2) din
Legea nr. 213/1998, astfel încât sumele aferente să urmeze regimul normal al
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impunerii (Venituri – Cheltuieli  =  Profit), cu precizarea expresă a faptului că
profitul net se utilizează exclusiv pentru dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale
aflată în administrarea regiei.

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui raport în forma adoptată de Senat.

5. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 87/1994
pentru combaterea evaziunii fiscale.PL604/2002

Legea privind combaterea evaziunii fiscale a apărut ca o  necesitate cerută
de trecerea la economia de piaţă şi de procesul de privatizare a unităţilor economice,
care au determinat modificări majore în sfera relaţiilor de producţie, respectiv în
atitudinea faţă de capital şi în conştiinţa participanţilor la procesul de producţie a
bunurilor materiale.

Creşterea şi diversificarea continuă a agenţilor economici cărora le revin
obligaţii fiscale a fost însoţită şi de multiplicarea şi diversificarea metodelor şi căilor
prin care aceştia s-au sustras de la plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor legal
datorate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat şi
altor bugete, chiar dacă au beneficiat de facilităţi şi scutiri în perioada de început a
funcţionării lor.

Creşterea alarmantă a cazurilor de încălcare a normelor financiar – fiscale
pe fondul aplicării greoaie a unor prevederi ale Legii nr. 87/1994 a impus modificarea
şi completarea unor dispoziţii ale legii, astfel încât aceasta să devină un instrument
mai puternic de descurajare a sustragerilor de la plata obligaţiilor fiscale.

De o deosebită importanţă sunt modificările legii în sensul contracarării
evaziunii fiscale realizată prin utilizarea în cadrul lanţului comercial, de la producător
sau importator până la consumatorul final, a unor societăţi comerciale care scapă
controlului fiscal datorită nerespectării sediului social declarat şi care joacă rol de
colectare a profitului realizat pe toate verigile implicate.

De asemenea, au fost introduse unele prevederi menită să combată
producerea, comercializarea şi utilizarea în afara condiţiilor legale a documentelor cu
regim special, prin care în multe cazuri au fost înfăţişate tranzacţii comerciale nereale
sau denaturate, ce au avut ca efect diminuarea veniturilor impozabile şi implicit a
datoriilor fiscale.

Proiectul realizează o definire mai corectă a faptelor ce sunt supuse
sancţionării, precum şi delimitarea mai strictă a faptelor contravenţionale de cele
încriminate ca infracţiuni, în funcţie de gravitatea efectelor produse şi de intenţia
făptuitorului.

Au fost actualizate nivelurile amenzilor contravenţionale ţinând cont de
nivelul inflaţiei aferentă perioadei scurse din 1994 până în prezent, pentru a conferi
eficienţă măsurilor sancţionatorii prevăzute de lege.

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui raport cu amendamente.

6. Propunerea legislativă privind interpretarea autentică a art. 17 lit. B.a)
din Ordonanţa de urgenţă nr. 17 din 14 martie 2000, privind taxa pe valoarea
adăugată publicată în Monitorul Oficial Partea I-a, nr. 113/15 martie 2000, aprobată
prin Legea nr. 546 din 17.10.2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 676/25.10.2001,
Partea I-a.PL432/2002



7

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport de respingere, întrucât Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.17/2000 a
fost abrogată în mod expres prin Legea nr.345/2002, care a intrat în vigoare de la 1
iunie 2002, propunerea rămânând astfel fără obiect de reglementare.

II. AVIZE

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 171/2002 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale Melana IV - S.A. sub
autoritatea Ministerul Industriei şi Resurselor.PL645/2002

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui aviz în forma prezentată de Guvern.

8. Proiectul de Lege privind înfiinţarea comunei Rîca, judeţul
Argeş.PL638/2002

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui aviz în forma prezentată.

9. Proiectul de Lege privind înfiinţarea comunei Roşiori, judeţul
Bihor.PL639/2002

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui aviz în forma prezentată.

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 172/2002 privind constituirea Comisiei de privatizare la Societatea Naţională a
Petrolului "PETROM" - S.A.PL646/2002

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui aviz în forma prezentată de Guvern.

PREŞEDINTE,

Prof. dr. Florin Georgescu

Întocmit,
expert Popescu Luminiţa
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