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La lucrările comisiei din zilele de 06 şi 07 martie 2007 sunt prezenţi 23 

deputaţi, fiind absenţi motivat 4, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: 
 

  -    Doică Cătălin              M.F.P. 
  -    Gheorghiu Alice   A.N.A.F.  

- Ilie Doina              M.F.P. 
- Forsea Simona     M.F.P. 
- Petreanu Cornelia             M.F.P. 
- Tomescu Sanda     M.T.C.T. 
- Andreica Ioan     M.T.C.T. 
- Serban Camelia     M.T.C.T. 
- Pop Carmen     M.T.C.T. 
- Matei Adriana     M.T.C.T. 

               
Lucrările comisiei au fost conduse de domnul Nini Săpunaru, 

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

I. FOND 
1. Proiect de Lege pentru ratificarea unor Convenţii şi Acorduri 
privind impunerea veniturilor din economii şi schimbul automat de 
informaţii referitoare la astfel de venituri.PLx 105/2007 
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2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului 
fiscal, republicată. PLx 981/2006 
3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale 
instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii. PLx 45/2007 
4. Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor fizice 
care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni 
CEC - SA în vederea achiziţionării de autoturisme Dacia.PLx 
829/2006 
5. 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.PLx 907/2006 
6. Propunere legislativa privind utilizarea veniturilor obţinute din 
privatizarea Băncii Comerciale Române şi a Casei de Economiii şi 
Consemnaţiuni. PLx940/2006 

 
II. AVIZE 

 
7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea anexei la 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.164/2005 privind diminuarea 
valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea 
recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania Naţională 
de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-S.A.PLx86/2007 
8. Propunere legislativă pentru instituirea în drepturi a familiilor de 
pensionari beneficiari ai facilităţilor reglementate de OUG nr.71/2004, 
aprobată prin Legea nr.565/2004.PLx89/2007 
9. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 
Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu 
începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate 
ori constituite în prizonieri.PLx 78/2007 
10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii 
sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal 
constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate  
publică.PLx77/2007 
11. Propunere legislativă privind organizarea unei societăţi de profil 
pentru distribuţia apei potabile şi canalizare în regiunile 
rurale.PLx75/2007 
12. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.189 din 2 
noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 
pentru modificarea şi completarea Decretului -lege nr.118/1990 
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, 
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precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, 
republicat, cu modificările ulterioare.PLx80/2007 
13. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului 
seismic al construcţiilor existente.PLx72/2007 
14. Proiect de Lege privind voucherele de vacanţă.PLx31/2007 
 

 
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 

 
I. FOND 

 
1.Proiect de Lege pentru ratificarea unor Convenţii şi Acorduri privind 

impunerea veniturilor din economii şi schimbul automat de informaţii referitoare la 
astfel de venituri.PLx 105/2007 s-a dezbătut în prezenţa domnului Doică Cătălin – 
secretar de stat în cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 

  Domnul Doică Cătălin a prezentat membrilor comisiei obiectul de 
reglementare al proiectului de Lege şi anume ratificarea unor Acorduri şi Convenţii 
privind impunerea veniturilor din economii cu unele teritorii dependente de Marea 
Britanie şi Olanda. 

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

2.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată. PLx 
981/2006 s-a dezbătut în prezenţa doamnei Gheorghiu Alice – director general 
adjunct în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 

Prezentul proiect de Lege are ca obiect modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului 
fiscal, republicată. Propunerea de modificare are în vedere crearea cadrului pentru o 
mai bună administrare a cazierului fiscal. Astfel, se propun următoarele: 

 eliminarea obligaţiei persoanelor fizice, a asociaţiilor familiare şi a 
persoanelor juridice de a prezenta certificatul de cazier fiscal la 
solicitarea înregistrării în registrul comerţului; 

 organizarea şi gestionarea cazierului fiscal şi la nivelul 
administraţiilor fiscale ale municipiilor de reşedinţă de judeţ, precum 
şi a celor ale sectoarelor municipiului Bucureşti; 

 Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili să aibă 
competenţa pentru organizarea şi gestionarea cazierului fiscal al 
tuturor contribuabililor care sunt în administrarea sa; 

 instituirea obligaţiei instanţelor judecătoreşti şi a celorlalte organe 
competente să constate faptele care se înscriu în cazierul fiscal şi să 
aplice sancţiuni; 

 propuneri de modificare în ceea ce priveşte scurtarea termenului 
pentru eliberarea  certificatului de cazier fiscal, în regim de urgenţă. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui raport în forma adoptată de Senat. 
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3.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite 
prin titluri executorii. PLx 45/2007 s-a dezbătut în prezenţa domnului Doică Cătălin, 
secretar de stat în cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 

Domnul Doică Cătălin nu susţine adoptarea acestui proiect de Lege şi 
solicită amânarea dezbaterilor, pentru o săptămână, în vederea unor discuţii cu 
Ministerul Justiţiei . 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
AMÂNAREA dezbaterii actului normativ. 

4.Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor fizice care au 
constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni CEC - SA în vederea 
achiziţionării de autoturisme Dacia.PLx 829/2006 s-a dezbătut în prezenţa domnului 
Doică Cătălin, secretar de stat în M.F.P. şi a domnului deputat Nicolae Popa, în 
calitate de iniţiator. 

Domnul Doică Cătălin a prezentat membrilor comisiei o fişă financiară 
elaborată la nivelul anilor 2002-2003 şi a precizat că această situaţie a fost făcută de 
M.F.P. fără să aibă la bază o fişă financiară întocmită de iniţiator, aşa cum de altfel 
trebuia să existe. 

Domnul deputat Nicolae Popa precizează că trebuie avute în vedere calcule 
reale şi numărul persoanelor care au rămas cu sume depuse la CEC. Domnia Sa 
menţionează că au rămas 20.000 sau 21.000 de depunători şi dacă se înmulţeşte cu 
valoarea unui autoturism DACIA, valoarea despăgubirii ar fi mai mică decât suma 
rezultată din calculul prezentat de M.F.P. 

Domnul vicepreşedinte Petru Călian consideră că trebuie să se aibe în 
vedere raportul preliminar al Comisiei Juridice, de disciplină şi imunităţi care conţine 
un amendament, acceptat de iniţiator, care se referă la modalitatea de acordare a 
despăgubirilor şi anume emiterea de  titluri de stat. Domnia Sa propune întocmirea 
unui raport având în vederea raportul preliminar al Comisiei Juridice şi supunerea 
acestuia spre dezbatere Plenului Camerei Deputaţilor. 

Domnul Doică Cătălin precizează că emiterea de titluri de stat afectează 
deficitul bugetar. 

Domnul vicepreşedinte Petru Călian menţionează că sumele de bani depuse 
la C.E.C. de păgubiţi sunt ale lor iar prin acest act normativ s-ar recunoaşte acest 
lucru şi astfel oamenii ar fi despăgubiţi. Prin instanţă nu se mai poate face nimic, se 
poate stabili un alt termen când să intre în vigoare această lege. 

În urma supunerii la vot, cu majoritate de voturi (7 voturi pentru, 8 voturi 
împotrivă şi 3 abţineri), Comisia a respins propunerea domnului vicepreşedinte Petru 
Călian de întocmire a unui raport tinând cont de raportul preliminar al Comisiei 
Juridice. 

În urma supunerii la vot, cu majoritate de voturi, Comisia a hotărât 
AMÂNAREA dezbaterii actului normativ. 

5.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.PLx 907/2006 s-a dezbătut în prezena domnului Doică Cătălin, secretar de 
stat în cadrul M.F.P. şi a domnului deputat Moisoiu Adrian, în calitate de iniţiator. 
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Domnul deputat Moisoiu Adrian informează membri comisiei că această 
iniţiativă legislativă este determinată de necesitatea acordării de reparaţii materiale 
unei categorii de cetăţeni care au avut economii la CEC sub formă de obligaţiuni sau 
carnete de economii şi pe care nu şi le-au mai putut retrage la valoarea reală. Această 
reparaţie materială trebuie acordată de CEC, potrivit statutului său – care precizează 
că „sumele depuse sunt garantate”. 

Domnul Doică Cătălin propune unificarea tuturor actelor normative cu 
acelaşi obiect de reglementarte şi precizează că efortul bugetar este prea mare şi poate 
fi chiar şi discriminatoriu. 

Domnul deputat Ştefan Baban propune să se solicite CEC-ului o situaţie cu 
aceste valori şi amânarea dezbaterii actului normativ. 

În urma supunerii la vot, cu majoritate de voturi(7 voturi pentru, 10 voturi 
împotrivă), Comisia a respins propunerea domnului deputat Ştefan Baban. 

În urma supunerii la vot, cu majoritate de voturi (7 voturi pentru, 10 voturi 
împotrivă), Comisia a hotărât întocmirea unui raport de respingere. 

6.Propunere legislativa privind utilizarea veniturilor obţinute din 
privatizarea Băncii Comerciale Române şi a Casei de Economiii şi Consemnaţiuni. 
PLx940/2006 

Domnul deputat Alexandru Mocanu, în calitate de iniţiator, a propus 
amânarea dezbaterii propunerii legislative. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
AMÂNAREA dezbaterii actului normativ. 

 
II. AVIZE 

 
7.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.164/2005 privind diminuarea valorii bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase 
neamortizate de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice 
"Transelectrica"-S.A.PLx86/2007 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
anexei Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1654/2005 privind diminuarea valorii 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, în vederea recuperării valorii 
rămase neamortizate de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice 
„Transelectrica” –SA, în vederea îndreptării erorilor identificate din cauza 
prelucrărilor informatice. 

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

8.Propunere legislativă pentru instituirea în drepturi a familiilor de 
pensionari beneficiari ai facilităţilor reglementate de OUG nr.71/2004, aprobată prin 
Legea nr.565/2004.PLx89/2007 

Propunerea legislativă are  ca obiect de reglementare compensarea în bani a 
tichetelor de călătorie pe calea ferată neutilizate în perioada 1 ianuarie 2005 – 31 
decembrie 2006. 

În urma supunerii la vot, cu  unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz negativ. 
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9.Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Decretului-Lege 
nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor 
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.PLx 78/2007 

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

10.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/2006 
privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, 
membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice 
de utilitate  publică.PLx77/2007 

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

11.Propunere legislativă privind organizarea unei societăţi de profil pentru 
distribuţia apei potabile şi canalizare în regiunile rurale.PLx75/2007 

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

12.Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.189 din 2 noiembrie 
2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea şi 
completarea Decretului -lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 
1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, 
cu modificările ulterioare.PLx80/2007 

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

13.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al 
construcţiilor existente.PLx72/2007 s-a dezbătut în prezenţa domnului Ioan Andreia, 
secretar de stat la Ministerul Transportuirlor, Construcţiilor şi Turismului. 

Domnul Andreica Ioan informează membri comisiei că prin acest proiect de 
Lege se întăreşte competenţa administraţiei publice locale, instituirea obligaţiei 
oricărui deţinător de construcţii afectate de a permite intrarea în vederea efectuării 
lucrărilor necesare de expertizare, proiectare şi execuţie, evacuarea temporară ş.a. 

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

15. Proiect de Lege privind voucherele de vacanţă.PLx31/2007 s-a dezbătut 
în prezenţa doamnei Adriana Matei –director M.T.C.T. 

     Doamna Adriana Matei informează membri comisiei că acest proiect de 
Lege asigură cadrul legal necesar dezvoltării turismului intern printr-un mecanism de 
stimulare a salariaţilor. Acest act normativ afectează bugetul de stat atât prin scutirile 
aferite angajatorilor, cât şi pentru funcţionarii publici şi pentru personalul contractual 
din instituţiile publice. Domnia Sa precizează că atât Guvernul cât şi Autoritatea de 
Turism propune respingerea proiectului de Lege. 

   Domnul vicepreşedinte  Petru Călian susţine acest act normativ şi 
precizează că această propunere nu este specifică doar României. Domnia Sa 
consideră că este firesc să se acorde o şansă tuturor societăţilor astfel încât să ajute 
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angajaţii prin sume deductibile pentru efectuarea concediului de odihnă şi nu implică 
efort bugetar atât de mare. 

  Domnul Aurel Gubandru precizează că nu votează acest proiect de Lege 
pentru că prin acest act normativ angajatorii vor fi obligaţi să acorde aceste sume. 

  Domnul deputat Lakatos Petru consideră că ideea este bună dar forma 
propusă pentru avizare nu este cea corespunzătoare. Domnia Sa propune avizarea 
negativă şi iniţierea unui alt act normativ în acest domeniu care să intre în vigoare 
peste 1 an. Trebuie consultate şi sindicatele. 

  Domnul deputat Mintescu Adrian este surprins că Agenţia de turism nu 
este de acord cu această iniţiativă şi precizează că proiectul de lege conţine sintagma 
„poate”, deci agenţii economici pot acorda vouchere de vacanţă numai dacă bugetul 
permite acest lucru.  

 În urma supunerii la vot, cu majoritate de voturi (5 voturi pentru, 13 voturi 
împotrivă şi 2 abţineri), Comisia a hotărât întocmirea unui aviz negativ. 

 
 
 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Nini Săpunaru 
 

 
 
 

Întocmit, 
Ene Giorgiana 
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