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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative 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, cu care comisia noastră a fost sesizată în fond cu adresa 
Biroului Permanent nr. PL.x. 336  din 2 mai 2007. 
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RAPORT 
 

asupra propunerii legislative 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 
 

 
 
 
Cu adresa nr.PL.x.336 din 2 mai 2007, Biroul Permanent conform art.95 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat,  pentru examinare şi avizare 
în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu propunerea 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. 

 La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele Consiliului Legislativ, 
Comisiei juridică, de disciplină şi imunităţi şi al Comisiei pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

Guvernul nu susţine iniţiativa legislativă. 
     Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare înfiinţarea, la 

nivelul fiecărui municipiu reşedinţă de judeţ, a Biroului Unic pentru depunerea 
formularelor privind obligaţiile declarative ale persoanelor fizice autorizate, 
persoanelor juridice şi ale altor entităţi care au calitatea de angajator, în vederea 
îmbunătăţirii sistemului de predare a documentelor fiscale la organele competente. 
Activitatea Biroului Unic ar trebui coordonată de către Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală, iar fondurile necesare desfăşurării activităţii să se aloce în 
bugetul de cheltuieli al A.N.A.F.  pentru anii 2007 şi 2008. Până la operaţionalizarea 
birourilor unice, activitatea specifică a acestora se va desfăşura în cadrul direcţiilor 
generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti. 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 
76 din Constituţia României, republicată. 



La dezbaterea legii a participat, in conformitate cu prevederile art.54 şi 55 
din Regulamentul Camerei, republicat: domnul Eugen Ciorici – vicepreşedinte 
A.N.A.F. 

La lucrările comisiei au participat  22  deputaţi, din totalul de 26 membri ai 
comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi. 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din data de 26 

aprilie  2007 . 
Propunerea legislativă, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată 

şi a art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, este de competenţa 
decizională a Camerei Deputaţilor. 

In urma dezbaterii propunerii legislative în şedinţa din data de 29.05.2007, 
comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea acesteia deoarece  
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organele sale teritoriale, nu are nici 
resursele şi nici capacitatea administrativă pentru primirea şi prelucrarea tuturor 
declaraţiilor depuse de angajatori şi transmiterea informaţiilor către instituţiile 
beneficiare, iar obligaţiile declarative ale contribuabililor către autorităţile 
administraţiei publice trebuie să ajungă astfel încât termenele de depunere să fie 
conform prevederilor legale specifice, iar primirea declaraţiilor de către instituţiile 
publice implicate are şi avantajul posibilităţii de a se constata pe loc eventuale erori şi 
acordarea de consiliere angajatorilor cu privire la modul de completare. Totodată, 
trebuie menţionat faptul că A.N.A.F. are ca obiectiv important generalizarea 
transmiterii electronice a tuturor declaraţiilor de către toţi contribuabilii precum şi 
plata electronică a obligaţiilor fiscale. 
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