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al  şedinţei comisiei din ziua de 3 decembrie 2007 

 
 
 
 

La lucrările comisiei din ziua de  sunt prezenţi 27 deputaţi, fiind 
absenţi motivat 2, iar nemotivat 0. 

 
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: 

 
- doamna Vali Nistor - Agenţia Naţională de Administrare 

Fiscală; 
- domnul Eugen Ciorici - ANAF; 
- domnul Ion Busuioc - ANAF; 
- doamna Denisa Pătraşcu - Ministerul Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse; 
- doamna Gabriela Mateescu - MMFES; 
- doamna Cecilia Sebe - MMFES; 
- domnul Marius Bulucea - Comisia pentru Supravegherea 

Asigurărilor; 
- doamna Magdalena Ioniţă - Ministerul Economiei şi 

Finanţelor; 
- doamna Ioana Munteanu - Ministerul Sănătăţii Publice. 

 
Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Aurel Gubandru, 

preşedintele comisiei. 
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Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi: 
 

I. FOND 
 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale.(PLx 778/2007) 
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.110/2006 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.(PLx 172/2007) 
3. Propunere legislativă privind repunerea în termen a 
înlesnirilor la plată a obligaţiilor fiscale.(PLx 601/2007) 

 
II. AVIZE 

 
4. Proiect de Lege privind asigurarea obligatorie a 
locuinţelor.(PLx 765/2007) 
5. Proiect de Lege pentru modificarea Legii creditului agricol 
pentru producţie nr.150/2003.(PLx 767/2007) 
6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.91/2007 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul protecţiei sociale.(PLx 
762/2007) 
7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.30/2007 pentru reglementarea unor măsuri financiare.(PLx 
780/2007) 

 
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 
 

I. RAPOARTE 
 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.(PLx 
778/2007) 

Domnul Preşedinte Aurel Gubandru precizează  că acest proiect de 
Lege reprezintă o modificare la Codul de procedură fiscală şi propune 
amânarea. 

Amânat. 
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2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.110/2006 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal.(PLx 172/2007) 

Reprezintă o cerere de reexaminare formulată de Preşedintele 
României.  Domnul deputat Alexandru Mocanu propune două 
amendamente la cererea de reexaminare a Preşedintelui. Al II-lea 
amendament se referă la poziţia Uniunii Europene  faţă de taxa de 
înmatriculare adoptată cu 1 ianuarie, trebuie despăgubite persoane.  Fiind 
supuse la vot, Amendamentele au fost respinse pe motiv că nu fac parte 
din obiectul de reglementare a acesteia. 

Domnul deputat Leonard Cazan, domnul deputat Erdei Doloczki, 
domnul deputat Baban Ştefan sunt  de părere că trebuie votată forma 
Senatului. 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
respingerea cererii formulate de Preşedintele României şi menţinerea 
propunerii de aprobare a proiectului de Lege.  

3. Propunere legislativă privind repunerea în termen a înlesnirilor la 
plată a obligaţiilor fiscale.(PLx 601/2007) 

Domnul deputat Sandu Capră, unul dintre iniţiatori propune 
respingerea actului normativ. 

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

 
II.AVIZE 

 
4. Proiect de Lege privind asigurarea obligatorie a locuinţelor.(PLx 

765/2007) 
Bulugea Marius, director general al Comisiei pentru Supravegherea 

Asigurărilor  prezintă membrilor comisiei actul normativ. 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

întocmirea  unui aviz în forma adoptată de Senat. 
5. Proiect de Lege pentru modificarea Legii creditului agricol pentru 

producţie nr.150/2003.(PLx 767/2007) 
Adoptat de Senat în şedinţa din data de 5 noiembrie 2007. Are ca 

obiect modificarea Legii creditului agricol pentru producţie nr.150/2003, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea  unui aviz în forma adoptată de Senat. 
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6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.91/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul protecţiei sociale.(PLx 762/2007) 

Ioniţă Magdalena, şef serviciu în cadrul Ministerul Economiei şi 
Finanţelor  a prezentat actul normativ comisiei. 

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

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.30/2007 pentru reglementarea unor măsuri financiare.(PLx 780/2007) 

Munteanu Ioana, director general adjunct, Ministerul Sănătăţii 
Publice – a prezentat comisiei actul normativ. 

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

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Aurel GUBANDRU 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Popescu Luminiţa 

 
 


	PROCES – VERBAL
	I. RAPOARTE

