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al  şedinţei comisiei din zilele de 4, 5  şi  6 septembrie 2007 

 
 
 
La lucrările comisiei din zilele de 4, 5 şi 6 septembrie 2007 sunt prezenţi 22 

deputaţi, fiind absenţi motivat 5, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: 
 

       - Alina Radoi                       Ministerul Justitiei  
           
 

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul Aurel Gubandru, 
preşedintele comisiei. 

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

1. Propunere legislativă de modificare şi completarea Anexei 4.1 la Titlul VII 
"Accize şi alte taxe speciale" din Ordonanţa de Urgenţă nr. 110/2006 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.PLx 
442/2007 

2. Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr.343/2006 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571 privind Codul fiscal.PLx 482/2007 

3. Propunere legislativă privind creşterea accelerată a pensiilor minime 
garantate.PLx 451/2007 

4. Proiect de Lege privind aprobarea aderării Consiliului Legislativ la Asociaţia 
Consiliilor de Stat şi a Jurisdicţiilor Administrative Supreme din Uniunea 
Europeană.PLx 498/2007 
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5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
39/2007 pentru completarea art. 67 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 
138/2004.PLx 502/2007 

6. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.102/2004 priivnd majorarea 
unor drepturi salariale ale personanlului de specialitate artistică din cadrul 
Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti.PLx 509/2007 

7. Propunere legislativă pentru acordarea unor ajutoare pentru anumite categorii 
de persoane.PLx 510/2007 

 
 

Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 
 
 

I. FOND 
 
 

1. Propunere legislativă de modificare şi completarea Anexei 4.1 la Titlul VII 
"Accize şi alte taxe speciale" din Ordonanţa de Urgenţă nr. 110/2006 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.PLx 442/2007 

         Propunerea legislativă are ca obiect modificarea anexei nr.4.1. la titlul VII 
”Accize şi alte taxe speciale” la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, noutatea reglementării constând în aceea că se 
propune ca nivelul taxei speciale pentru autovehiculele din categoriile N2, N3, M2 şi 
M3 să fie de 16% din preţul de achiziţie al autovehicului. 

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

2. Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr.343/2006 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.571 privind Codul fiscal.PLx 482/2007 

Propunerea legislativă ca obiect modificarea legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, intervenţia legislativă vizând 
instituirea unor dispoziţii privind impozitul pe clădiri şi impozitul pentru mijloacele 
de transport, în cazurile în care acestea au fost procurate în leasing, precum şi 
impozitul pe teren. 

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

 
 

II. AVIZE 
 
3. Propunere legislativă privind creşterea accelerată a pensiilor minime 

garantate.PLx 451/2007 s-a dezbătut în prezenţa domnului senator Ungureanu Vasile 
Ioan Dănut, în calitate de iniţiator. 

Domnul senator Ungureanu informează membri comisiei că această 
iniţiativă legislativă a fost promovată înainte de modificarea Legii Pensiilor. Domnia 
Sa precizează că acest act normativ este complementar sistemului de pensii şi se 
referă la garantarea unui nivel minim al pensiei indiferent de nivelul punctului de 
pensie. 
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Referitor la observaţia Guvernului de a se preciza sursele de finanţare, 
domnul senator precizează că iniţiatorii nu sunt în măsură să găsească sursa de 
finanţare, dar consideră că acest act normativ nu generează influenţe financiare 
majore. 

Domnul deputat Călian Petru consideră că  această iniţiativă legislativă nu 
mai are obiect de reglementare deoarece începând cu 1 septembrie a avut loc 
majorarea pensiilor. Domnia SA propune amânarea dezbaterilor până când iniţiatorii 
găsesc sursele de finanţare. 

Domnul deputat Cazan Romeo Gheorghe Leonard precizează că susţine 
această iniţiativă legislativă.  

Domnul deputat Lakatos Petru este de acord, dar propune iniţiatorilor 
îmbunătăţirea actului normativ şi deasemenea doreşte să cunoască numărul 
pensionarilor afectaţi. 

Domnul deputat Baban Ştefan este de acord cu această iniţiativă legislativă. 
Doamna deputat Iordache Graţiela Denisa informează membri comisiei că 

Partidul Democrat solicită amânarea până când există o fundamentare a implicaţiilor 
financiare. 

Domnul senator Ungureanu Vasile Ioan Dănuţ, în calitate de iniţiator, 
precizează că este  de acord cu întocmirea unei fundamentări riguroase a implicaţiilor 
financiare. 

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

4. Proiect de Lege privind aprobarea aderării Consiliului Legislativ la 
Asociaţia Consiliilor de Stat şi a Jurisdicţiilor Administrative Supreme din Uniunea 
Europeană.PLx 498/2007 s-a dezbătut în prezenţa doamnei Alina Rădoi – director 
adjunct Ministerul Justiţiei. 

La 1 ianuarie 2007, urmare a aderării României la Uniunea Europeană, atât 
Consiliul Legislativ cât şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au dobândit calitatea de 
membru al Asociaţiei, cotizaţia stabilită la nivelul anului 2007 la valoarea de 2000 
euro urmează să fie plătită, în cote egale, de către cele două autorităţi, fiecare 
revenindu-i obligaţia de a plăti suma de 1000 de euro. 

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

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 39/2007 pentru completarea art. 67 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 
138/2004.PLx 502/2007 

AMÂNAT, urmare a lipsei iniţiatorilor. 
6. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.102/2004 priivnd 

majorarea unor drepturi salariale ale personanlului de specialitate artistică din cadrul 
Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti.PLx 509/2007 

AMÂNAT, urmare a lipsei iniţiatorilor. 
7. Propunere legislativă pentru acordarea unor ajutoare pentru anumite 

categorii de persoane.PLx 510/2007 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare acordarea de către 

autorităţile publice judeţene, cu anumite ocazii speciale, a unei alocaţii individuale de 
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hrană, sub forma bonurilor valorice nominale, persoanelor cu venituri reduse sau fără 
venituri. 

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

 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Aurel Gubandru 
 

 
Întocmit, 

Ene Giorgiana 
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