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La lucrările comisiei din zilele de 11, 12 şi 13.09.2007 sunt prezenţi 
23 deputaţi, fiind absenţi motivat 4, iar nemotivat 0. 

 
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: 

 
- Catalin Doica - Ministerul Economiei şi Finanţelor 
- Grigore Ioan - M.E.F. 
- Mihai Hura - M.E.F. 
- Maria Campeanu - M.E.F. 
- Bogdan Chetreanu - Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare 
- Daniela Miclea - C.N.V.M. 
- Viorel Cristea - Ministerul Internelor si Reformei 

Administrative 
- Radu Catalin - Ministerul Transporturilor 
- Camelia Serban - M.T. 
- Ionut Popescu - Senator 
- Gheorghe Chiper - Deputat 

 
Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Aurel Gubandru, 

preşedintele Comisiei. 
 

Administrator
Original
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Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de 

zi: 
I. RAPOARTE 

 
1. Propunere legislativă pentru modificarea art. 2861 şi 2862 
din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de 
capital.(PLx393/2007) 
2. Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal.(PLx447/2007) 
3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.258 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.(PLx 409/2007) 
4. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(6) al art.258 
din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal.(PLx 416/2007) 
5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare 
privind codul fiscal.(PLx 419/2007) 
6. Propunere legislativă de modificare a Legii nr. 500/2002 
privind finanţele publice.(PLx 441/2007) 
7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.71/2007 pentru aprobarea Contractului de 
Finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi 
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 
România S.A., semnat la Bucureşti, la data de 22 decembrie 
2006 pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea 
drumurilor naţionale etapa a VI-a.(Plx522/2007) 
8. Propunere legislativă pentru extinderea pieţelor de gros. 
(PLx443/2007) 
9. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 
Legii nr.571 din 22 decembrie 2003, cu modificările şi 
completările ulterioare. (PLx512/2007) 
10. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 
Legii nr. 571 din 22 decembrie 2003, cu modificările şi 
completările ulterioare.(PLx511/2007) 
11. Proiect de Lege pentru reglementarea sprijinului financiar 
acordat tinerilor şi familiilor de tineri la închirierea 
locuinţei.(PLx323/2007) 
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II. AVIZE 
 
12. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.60/2007 privind modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în 
vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin 
Aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL 
privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la 
Acordul multilateral privind tarifele de rută 
aeriană.(PLx519/2007) 
13. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.61/2007 pentru reglementarea unor măsuri de 
punere în aplicare a Convenţiei privind constituirea Oficiului 
European de Poliţie (Convenţia EUROPOL).(PLx520/2007) 
14. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.62/2007 pentru completarea Legii nr. 
260/2002 pentru ratificarea Acordului dintre România şi 
Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor 
Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 
octombrie 2001.(PLx521/2007). 

 
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 
 

I. FOND 
 

1. Propunere legislativă pentru modificarea art. 2861 şi 2862 din 
Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital.(PLx393/2007). 

La dezbaterea propunerii legislative participă, în calitate de iniţiator 
domnul senator Ionuţ Popescu,  domnul Bogdan Chetreanu  şi doamna 
Daniela Miclea, în calitate de reprezentanţi ai Comisiei Naţionale a 
Valorilor Mobiliare. 

Domnul senator Ionuţ Popescu, în calitate de iniţiator, informează 
membrii Comisiei asupra faptului că propunerea legislativa are ca obiect 
modificarea si completarea Legii 297-2004 privind piaţa de capital, cu 
modificările si completările ulterioare, în scopul evitării aplicării unui 
tratament discriminatoriu investitorilor prin limitarea participării la 
capitalul social. Totodată informează membrii comisiei că modificărilor 
aduse de prezenta propunere legislativă se justifică în baza următoarelor 
argumente: 
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- limitarea participării la capitalul social – tratament 
diferenţiat aplicabil investitorilor; 

- reglementarea actuală privind modul de calcul al nivelului 
participaţiei la capitalul social al SIF-urilor încalcă principiul 
transparenţei normelor legale; 

- redactarea actuală a art. 2861 este de natură să aducă atingere 
dreptului de proprietate privată, încălcând Constituţia; 

- limitarea participaţiilor la 1% din capitalul social al SIF 
aduce atingere principiilor guvernanţei corporative. 

Domnul Aurel Gubandru, Grupul Parlamentar P.S.D., preşedinte al 
Comisiei, dă cuvântul reprezentantului Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare, pentru prezentarea punctului de vedere. 

Domnul Chetreanu, comisar în cadrul Comisiei Naţionale a 
Valorilor Mobiliare informează membrii comisiei asupra faptului că  
C.N.V.M. consideră inoportună promovarea prezentei propuneri 
legislative, având ca argument stabilitatea legislativă cerută de Comisia 
Europeană. 

Domnul deputat Petru Călian, Grupul Parlamentar PC, 
vicepreşedinte al Comisiei se arată surprins de avizul negativ al Comisiei 
Juridice, de disciplină şi imunităţi si îl roagă pe domnul senator Ionuţ 
Popescu să ofere mai multe detalii, mai ales in privinţa procentului de 5% 
propus de iniţiator. 

Domnul senator Ionuţ Popescu, care informează membrii Comisiei 
că nu a fost prezent la discuţiile avute la Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi, consideră că probabil s-a mers pe punctul de vedere negativ al 
C.N.V.M. In ceea ce priveşte nivelul procentului, Domnia Sa reaminteşte 
faptul că prin acest procent se revine la forma iniţială a reglementării. 

Domnul preşedinte Aurel Gubandru întreabă dacă mai sunt si alte 
intervenţii şi propune supunerea la vot. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport de respingere. 

2. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal.(PLx447/2007). 

La dezbaterea propunerii legislative participă, în calitate de 
reprezentanţi ai Guvernului domnul Cătălin Doică, secretar de stat în 
cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, domnul Mihai Hură, director 
general adjunct în cadrul aceluiaşi minister şi domnul Cristea Viorel, 
director în cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. 
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Deoarece iniţiatorul propunerii legislative, domnul senator Mihai 
Tibuleac, nu a putut participa la şedinţă, membrii comisiei votează 
amânarea discuţiilor. 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.258 din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.(PLx 409/2007). 

La dezbaterea proiectului de Lege participă, în calitate de iniţiator, 
domnul deputat Gheorghe Chiper, iar în calitate de reprezentant al 
Guvernului domnul Cristea Viorel, director în cadrul Ministerului 
Internelor şi Reformei Administrative. 

Domnul deputat Gheorghe Chiper informează că proiectul de Lege 
are ca obiect modificarea alin. (6) al art. 258 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, constând în aceea că se propune ca în cazul unui teren 
amplasat în extravilan, impozitul pe teren să se stabilească prin înmulţirea 
suprafeţei terenului exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare 
prevăzută de lege. Conform aplicării prevederilor Codului fiscal, prin 
aplicarea acestor coeficienţi se ajunge la cresterea impozitului cu până la 
de 2,6 ori în mediu rural. Domnia Sa informează că nu propune 
modificarea coeficientului ci propune transmiterea în competenţa 
consiliilor locale nivelul de aplicare al coeficienţilor. 

Domnul director Viorel Cristea argumentează punctul de vedere 
negativ al Guvernului prin faptul că acest lucru ar produce discriminare iar 
în prezent principiul de bază al Codului fiscal fiind aplicarea unitară. 
Totodată Domnia Sa nu consideră oportun ca acest impozit să fie lăsat la 
îndemâna consiliilor locale. 

Domnul vicepreşedinte Petru Călian aduce în acest sens şi un 
argument juridic, respectiv faptul că şi aşa piaţa imobiliară prezintă preţuri 
exagerate si ar fi o mare greşeală să se dea mână liberă consiliilor locale. 
Domnia Sa consideră că cel mai util ar fi elaborarea unui proiect de Lege 
prin care să se elimine termenele de „intravilan” şi „extravilan”. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport de respingere. 

4. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(6) al art.258 din 
Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal.(PLx 416/2007). 

La dezbaterea propunerii legislative participă domnul Cristea 
Viorel, director în cadrul Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative, în calitate de reprezentant al Guvernului. 

Domnul Cristea Viorel, director în cadrul Ministerului Internelor şi 
Reformei Administrative motivează punctul de vedere al Guvernului prin 
faptul că încadrarea terenurilor pe zone fiscale se face de către consiliile 
locale, rangul local determinând nivelul de impozitare, respectându-se 
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astfel conceptul de aplicare unitară a Codului fiscal, ştiindu-se faptul că 
orice modificare a Codului fiscal trebuie făcută cu cel puţin 6 luni înainte 
de aplicare şi că orice modificare trebuie să aibă şi o acoperire a 
minusurilor de venit. 

Domnul deputat Istvan Erdei, Grupul Parlamentar UDMR, solicită 
amânarea discuţiilor pentru a da ocazia iniţiatorului să îşi susţină punctul 
de vedere. 

Comisia, cu unanimitate de voturi, decide amânarea discuţiilor. 
5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare privind codul 
fiscal.(PLx 419/2007). 

Amânat. 
6. Propunere legislativă de modificare a Legii nr. 500/2002 privind 

finanţele publice.(PLx 441/2007). 
Amânat. 
7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.71/2007 pentru aprobarea Contractului de Finanţare dintre 
România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A., semnat la Bucureşti, la 
data de 22 decembrie 2006 pentru finanţarea Proiectului privind 
reabilitarea drumurilor naţionale etapa a VI-a.(Plx522/2007). 

La dezbaterea proiectului de Lege participă domnul Cătălin Doică, 
secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor. 

Domnia Sa informează membrii Comisiei că prezentul proiect de 
Lege are ca obiect aprobarea Contractului de Finanţare dintre România, 
Banca Europeană de Investiţii şi compania Naţională de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România S.A., semnat la Bucureşti, la data de 22 
decembrie 2006 pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea 
drumurilor naţionale etapa a VI-a, finanţarea acestui împrumut fiind 
derivat din necesitatea îndeplinirii u nuia dintre obiectivele principale ale 
politicii de transport naţional care vizează aducerea reţelei de drumuri 
naţionale la standarde europene în vederea dezvoltării traficului de 
pasageri şi de marfă pe coridoarele internaţionale de transport care 
traversează România. 

Domnul deputat Adrian Merka solicită obţinerea de la Ministerul 
Transporturilor a unei note din care să reiasă stadiul în care se află aceste 
proiecte. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport cu amendamente. 
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8. Propunere legislativă pentru extinderea pieţelor de gros. 
(PLx443/2007) 

Prin această iniţiativă se propune ca, până la sfârşitul anului 2007, 
Guvernul să stabilească, împreună cu consiliile judeţene şi cu consiliile 
locale, reţeaua pieţelor de gros pe judeţe. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport de respingere. 

9. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.571 din 22 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare. 
(PLx512/2007). 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în sensul modificării coeficienţilor de 
calcul din mecanismul taxei de primă înmatriculare, astfel încât să 
descurajeze importul de autovehicule poluante. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport de respingere. 

10. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr. 571 din 22 decembrie 2003, cu modificările şi completările 
ulterioare.(PLx511/2007). 

Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi completarea art. 
67 alin.3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în scopul înlăturării 
discriminărilor apărute prin impozitarea diferită a câştigurilor din 
tranzacţiile cu titluri de valori ale companiilor listate la bursă faţă de cele 
care nu sunt listate la bursă. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport de respingere. 

11. Proiect de Lege pentru reglementarea sprijinului financiar 
acordat tinerilor şi familiilor de tineri la închirierea 
locuinţei.(PLx323/2007) 

Amânat 
II. AVIZE 

 
12. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.60/2007 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 
46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor 
asumate de România prin Aderarea la Convenţia internaţională 
EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene 
şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană.(PLx519/2007) 

Regia Autonomă a Serviciilor de Trafic Aerian, aflată sub 
autoritatea Ministerului Transporturilor, urmează să funcţioneze ca 
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operator economic prestator de servicii de trafic aerian civil, prezentul act 
normativ eliminând situaţia de dublă tarifare existentă şi pune de acord 
situaţia existentă cu prevederile legislaţiei comunitare. 

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

13. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.61/2007 pentru reglementarea unor măsuri de punere în 
aplicare a Convenţiei privind constituirea Oficiului European de Poliţie 
(Convenţia EUROPOL).(PLx520/2007). 

Având în vedere faptul că până la momentul intrării în vigoare a 
Convenţiei EUROPOL, România trebuie să îndeplinească o serie de 
condiţii prestabilite, în absenţa cărora aplicarea dispoziţiilor convenţiei nu 
ar fi posibilă, afectând implicit îndeplinirea angajamentelor asumate de 
România în domeniu, se impune cu necesitate reglementarea acestor 
măsuri, apte să faciliteze procesul de punere în aplicare a Convenţiei, 
proiectul având ca finalitate crearea cadrului legal necesar îndeplinirii 
tuturor cerinţelor impuse. 

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

14. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.62/2007 pentru completarea Legii nr. 260/2002 pentru 
ratificarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind 
statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la 
Washington la 30 octombrie 2001.(PLx521/2007). 

Proiectul de Lege adaugă 4 articole, care să stabilească care sunt 
autorităţile române competente să acţioneze în legătură cu aplicarea art. 
III-V din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind 
statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la 
Washington la 30 octombrie 2001. 

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

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Aurel GUBANDRU 
 

           Întocmit, 
           Expert parlamentar 
           Rădoi Florentina 
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