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Sinteza 
lucrărilor Comisiei  

din ziua de 23 octombrie 2012 
 

 

În  proiectul ordinii de zi din ziua de 23 octombrie 2012 au fost înscrise 

următoarele puncte: 

1.Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind amnistia fiscală pentru 

pensionari (Plx.420/2012);  

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative  pentru modificarea și 

completarea Legii nr.571 privind Codul fiscal (Pl.x421/2012); 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind scutirea de la plata 

impozitului pe venit aferent arendării terenurilor agricole, precum şi a majorărilor de 

întârziere aferente (Pl.x423/2012); 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.1/2011-Legea Educaţiei Naţionale (Pl.x408/2012). 

 

Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora. 

La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 

Finanţelor Publice domnul Mihai Brăgaru, şef serviciu şi doamna Rodica Cristu, 

consilier superior. 

La primul punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative privind amnistia fiscală pentru pensionari (Plx.420/2012). 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare declararea amnistiei fiscale 

pentru pensionarii care, din motive neimputabile lor, înregistrează datorii la Casa 

Naţională de Pensii Publice. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea negativă a 

propunerii legislative. 

La al doilea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative  pentru modificarea şi completarea Legii nr.571 privind Codul fiscal 

(Pl.x421/2012); 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.69 din 

Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în 

sensul creşterii plafonului lunar privind venitul neimpozabil din pensii de la 1.000 la 

2.000 lei. 

Reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice au precizat că Guvernul nu susţine 

propunerea legislativă, datorită implicaţiilor asupra bugetului de stat, dar şi al faptului că 

s-ar institui un tratament discriminator faţă de persoanele care au venituri din salarii. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea negativă a 

propunerii legislative. 

La al treilea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative privind scutirea de la plata impozitului pe venit aferent arendării terenurilor 

agricole, precum şi a majorărilor de întârziere aferente (Pl.x423/2012). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare scutirea persoanelor fizice 

de la plata impozitului pe veniturile aferente arendării terenurilor agricole, calculate 

pentru perioada 2007 - 2011, stabilite potrivit prevederilor Legii nr.571/2003 privind 

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a majorărilor de 

întârziere aferente, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 

privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice au precizat că Guvernul nu susţine 

propunerea legislativă, datorită impactului negativ asupra bugetului de stat, de 3 

milioane lei, cât şi datorită faptului că s-ar introduce o discriminare pozitivă faţă de 

persoanele care şi-au îndeplinit deja datoriile fiscale, aferente veniturilor provenite din 

arendă.  

Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea negativă a 

propunerii legislative. 
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La al patrulea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011-Legea Educaţiei 

Naţionale (Pl.x408/2012). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 

introducerii unor prevederi de natură să determine o mai mare transparenţă a 

responsabilităţilor ministerului de resort, eliminării unor repetiţii, formulări redundante şi 

contradicţii între unele articole din cuprinsul legii, precum şi unele modificări vizând 

învăţământul superior medical. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea negativă a 

propunerii legislative. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a declarat închise lucrările Comisiei. 

 

În ziua de 23 octombrie 2012, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna 

deputat Cristina Ancuţa Pocora - preşedintă, doamna deputat Ileana Cristina 

Dumitrache - vicepreşedintă, domnul deputat Gheorghe Firczak – vicepreşedinte, 

doamna deputat Maria Stavrositu- secretar, domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna 

deputat Doiniţa–Mariana Chircu, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul 

deputat Florin–Ciprian Luca, domnul deputat Ioan Sorin Roman  şi  doamna deputat 

Lucia-Ana Varga. 

Au absentat: doamna deputat Petö Csilla – Maria, doamna deputat Carmen 

Axenie, domnul deputat Constantin Severus Militaru. 

 

 

PREŞEDINTĂ 
 

Cristina Ancuţa POCORA 
 

      
 

 
                                                                                

                Intocmit, 
                Cristina Constantin 
                Consilier parlamentar 
                 

       Luminiţa Gheorghiu 
                                                                                                                                                        Consilier 
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