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al  şedinţei comisiei din zilele de 28, 29, 30, 31 mai  2007 

 
 
 
La lucrările comisiei din zilele de 28, 29, 30, 31 mai 2007 sunt prezenţi 22 

deputaţi, fiind absenţi motivat 4, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: 
 
 - Doică Cătălin  M.E.F. 
 - Mântescu Dorin  M.E.F. 
 - Petreanu Cornelia M.E.F. 
    -  Diaconescu Lucica M.E.F. 

-  Mitre Liliana  M.E.F. 
- Avram Irina  M.E.F. 
- Dan Marinide  M.E.F. 
- Vasilescu Mihai  M.E.F. 
- Eugen Ciorici  A.N.A.F. 
- Robert Hofnăr  A.N.A.F. 
- Anca Bătrânu   A.N.A.F. 
- Nistor Valeria  A.N.A.F.  
- Mariana Câmpeanu M.M.F.E.S. 
- Cecilia Sebe  M.M.F.E.S. 

 
Comisia a adoptat cu majoritate de voturi următoarea ordine de zi: 
 

I. FOND 
 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.30/2006 privind funcţia de verificare a 

Administrator
Original



 2

aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică. PLx 560/2006 

2. Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri 
financiare pentru IMM-urile din industria berii. 
PLx723/2006 

3. Propunere legislativă privind acordarea drepturilor băneşti 
cuvenite persoanelor care deţineau -la data de 1 martie 
1990- economii la CEC sub formă de obligaţiuni şi carnete 
de economii, inclusiv a depozitelor pentru obţinerea unui 
autoturism. PLx907/2006 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.77/2006 privind supendarea executării silite 
a creanţelor fiscale administrate de Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală faţă de Societatea Naţională 
Îmbunătăţiri Funciare -S.A.PLx960/2006 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.113/2006 privind înfiinţarea Fondului 
naţional de dezvoltare. PLx173/2007 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor 
structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la 
bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, 
în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergenţă. PLx 273/2007 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de 
valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în 
proprietatea privată a statului. PLx320/2007 

8. Propunere legislativă privind înfiinţarea Biroului Unic 
pentru depunerea formularelor privind obligaţiile 
declarative ale persoanelor fizice autorizate, persoanelor 
juridice şi ale altor entităţi care au calitatea de angajator. 
PLx 336/2007 

9. Proiect de Lege privind Programul de solidaritate socială 
în favoarea pensionarilor cu venituri reduse. PLx311/2007 

10. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal. PLx109/2007 

 
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 

 
I. FOND 

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

nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului 
de atribuire a contractelor de achiziţie publică. PLx 560/2006 
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Amânat 
2.Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare pentru 

IMM-urile din industria berii. PLx723/2006 Reexaminare s-a dezbătutu în prezenţa 
reprezentanţilor A.N.A.F.:domnului Eugen Ciorici- vicepreşedinte, a domnului 
Robert Hofnăr-director general, a doamnei Nistor Valeria-director adjunct. 

Domnul Eugen Ciorici a informat membri comisiei asupra modificărilor la 
textul iniţial , respectiv corelarea cu noua titulatură a ministerelor şi respectarea 
reglementărilor în materia ajutorului de stat. 

Domnul deputat Gubandru Aurel a propus un amendament la art. 7. 
Supus la vot amendamentul domnului deputat Gubandru Aurel a fost 

aprobat. 
În urma supunerii la vot, cu  majoritate de voturi, Comisia a hotărât 

întocmirea unui raport cu amendamente. 
3.Propunere legislativă privind acordarea drepturilor băneşti cuvenite 

persoanelor care deţineau –la data de 1 martie 1990- economii la CEC sub formă de 
obligaţiuni şi carnete de economii, inclusiv a depozitelor pentru obţinerea unui 
autoturism. PLx907/2006 – Reexaminare s-a dezbătut în prezenţa domnului 
Vasilescu Mihai – sef serviciu Ministerul Economiei şi Finanţelor. 

În urma supunerii la vot, cu  majoritate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui raport de respingere. 

4.Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.77/2006 privind supendarea executării silite a creanţelor fiscale administrate de 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală faţă de Societatea Naţională Îmbunătăţiri 
Funciare -S.A.PLx960/2006 

Amânat 
5.Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare. PLx173/2007 s-a 
dezbătut în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Economiei şi Finanţelor: a 
domnului Doică Cătălin-secretar de stat, a doamnei Mitre Liliana – director general 
adjunct şi a domnului Mantescu Dorin-director general. 

Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare  înfiinţarea 
Fondului naţional de dezvoltare pentru finanţarea începând cu anul 2007 a proiectelor 
de infrastructură, a necesităţilor determinate de retrocedarea/restituirea activelor 
imobiliare, precum şi suplimentarea fondurilor necesare derulării unor 
programe/proiecte care beneficiază de finanţare din fonduri europene. 

Prezentul act normativ şi fondul de dezvoltare creat în baza acestuia se 
înscriu în recomandările Comisiei Europene de a consolida capacitatea administrativă 
de planificare şi administrare de proiecte majore de investiţii în domeniul 
infrastructurii. 

Aceast proiect de Lege izvorăşte şi din necesitatea evidenţierii şi creşterii 
transparenţei în utilizarea resurselor financiare provenite din procesul de privatizare, 
în contextul mai larg al asigurării transparenţei gestionării bunului public. 

Prezentul act normativ satisface condiţia de transparenţă faţă de 
contribuabili privind modul de mobilizare a resurselor şi modul în care acestea se 
cheltuie. 
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Doamna deputat Iordache Graţiela doreşte să cunoască care este impactul 
fondului în bugetul de stat. 

Domnul Mantescu Dorin a făcut precizarea că Fondul va avea o influenţă 
de 0,1% din P.I.B iar impactul acestuia va fi acomodat în cadrul ţintei de 2,8% din 
P.I.B. Domnia Sa precizează că suma de 800 mil. RON pentru acest Fond a fost deja 
bugetată. 

Doamna Iordache Graţiela solicită reprezentanţilor M.E.F. explicaţii , 
calcule, analiza macroeconomică sub formă scrisă şi propune  amânarea acesui act 
normativ. 

Supusă la vot, propunerea de amânare a doamnei Iordache Graţiela , cu 
majoritate de voturi a fost respinsă(3 voturi pentru, 10 voturi împotrivă şi 4 abţineri). 

Referitor la amendamentele depuse de domnul deputat Tudor Mohora şi 
domnul deputat Mihai Tudose, domnul Doică Cătălin a motivat respingerea acestora. 

În urma supunerii la vot, cu majoritate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui raport în forma adoptată de Senat, cu amendamentele respinse 
prezentate în anexă. 

6.Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2007 
privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării 
alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul 
instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora 
pentru obiectivul convergenţă. PLx 273/2007 s-a dezbătut în prezenţa domnului Dan 
Marinide – director M.E.F. 

Prezentul act normativ are ca obiect reglementarea modului de alocare a 
instrumentelor structurale, a cofinanţării publice şi private, a prefinanţării, precum şi 
a fondurilor finanţării cheltuielilor neeligibile sau cheltuielilor conexe proiectului, în 
bugetele instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea 
acestora pentru Obiectivul Convergenţă. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui raport în forma adoptată de Senat. 

7.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2007 
pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit 
legii, în proprietatea privată a statului. PLx320/2007 s-a dezbătut în prezenţa 
domnului Doică Cătălin-secretar de star la M.E.F. şi a doamnei Diaconescu Lucica-
sef serviciu. 

Prezentul act normativ are ca obiect de reglementare modul şi condiţiile de 
valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, 
activitate ce se realiează de către M.E.F. prin organele de valorificare abilitate. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui raport în forma adoptată de Senat. 

8.Propunere legislativă privind înfiinţarea Biroului Unic pentru depunerea 
formularelor privind obligaţiile declarative ale persoanelor fizice autorizate, 
persoanelor juridice şi ale altor entităţi care au calitatea de angajator. PLx 336/2007 
s-a dezbătut în prezenţa reprezentanţilor A.N.A.F., domnul Eugen Ciorici-
vicepreşedinte şi doamna Nistor Valeria-director adjunct. 

Prin această iniţiativă legislativă se propune înfiinţarea Biroului Unic 
pentru îndeplinirea obligaţiilor declarative ale persoanelor fizice autorizate, 
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persoanelor juridice şi ale altor entităţi fără personalitate juridică, ce deţin calitatea de 
angajator, către ANAF, CNAS; CNPAS; ANOFM. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui raport de respingere. 

9.Proiect de Lege privind Programul de solidaritate socială în favoarea 
pensionarilor cu venituri reduse. PLx311/2007 

Amânat 
10.Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 

fiscal. PLx109/2007 
Amânat 
 

 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Nini Săpunaru 
 
 
 
 

 
Întocmit, 

Ene Giorgiana 
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