
1

CAMERA DEPUTAŢILOR Data 15 octombrie 2001
Comisia pentru muncă şi protecţie socială Nr. 431/XVIII/27

RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2001 privind controlul

contribuţiilor de asigurări sociale şi soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control
întocmite de organele de control ale Casei Naţionale de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale şi ale caselor

teritoriale de pensii

În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2001 privind controlul contribuţiilor de
asigurări sociale şi soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Naţionale
de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale şi ale caselor teritoriale de pensii, în şedinţa din 10 octombrie 2001, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială propune ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente:

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptat de comisie
Motivarea

0 1 2 3

1 2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
�Art.4. � În exercitarea atribuţiilor ce le revin,
organele de control au dreptul:
a) să intre, în prezenţa contribuabilului sau a
reprezentantului legal al acestuia, ori în
prezenţa unei alte persoane desemnate de
contribuabil, în orice incintă a sediului în care
îşi desfăşoară activitatea contribuabilul.
Accesul este permis în cursul programului de
lucru al contribuabilului, iar în afara acestuia,
numai cu autorizarea scrisă a conducerii
organului de control şi cu acordul scris al

Se propune reformularea textului după cum
urmează:
�2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
�Art.4. � În exercitarea atribuţiilor ce le revin,
organele de control au dreptul:
a) să intre, în prezenţa contribuabilului sau a
reprezentantului legal al acestuia, ori în prezenţa
unei alte persoane desemnate de contribuabil, în
orice incintă a sediului în care îşi desfăşoară
activitatea contribuabilul. Accesul este permis în
cursul programului de lucru al contribuabilului, iar
în afara acestuia, numai cu autorizarea scrisă a
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contribuabilului;
b) să examineze orice înscrisuri, documente,
registre sau acte de evidenţă ale
contribuabililor care pot fi relevante pentru
stabilirea corectă a contribuţiilor datorate
bugetului asigurărilor sociale de stat, precum
şi pentru determinarea modului de respectare
a obligaţiilor legale ce le revin acestora;
c) să solicite contribuabililor informaţiile,
explicaţiile sau justificările referitoare la
declaraţiile sau documentele supuse
controlului. În cazul în care se solicită
răspunsul în scris, contribuabilul este obligat
să furnizeze informaţiile respective în termen
de 10 zile de la primirea solicitării;
d) să solicite prezenţa contribuabililor sau a
reprezentanţilor legali ai acestora la sediul
organului de control. Solicitarea se face în
scris şi cuprinde, în mod obligatoriu, data, ora
şi locul întâlnirii, precum şi scopul acesteia.
Solicitarea se comunică contribuabilului cu
cel puţin 15 zile înaintea datei fixate pentru
întâlnire;
e) să facă constatări a căror reconstituire sau
dovedire ulterioară nu este întotdeauna
posibilă sau ori de câte ori organul de control
consideră necesar;
f) să primească copii de pe orice înscris,
document sau înregistrare contabilă;
g) să efectueze verificări în domeniul său de
activitate privind respectarea de către
contribuabili a prevederilor legale privind
plata impozitelor, taxelor şi fondurilor
speciale şi să stabilească întinderea

conducerii organului de control şi cu acordul scris al
contribuabilului;
b) să examineze orice înscrisuri, documente,
registre sau acte de evidenţă ale contribuabililor
care pot fi relevante pentru stabilirea corectă a
contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale
de stat, precum şi pentru determinarea modului de
respectare a obligaţiilor legale ce le revin acestora;
c) să solicite contribuabililor informaţiile,
explicaţiile sau justificările referitoare la declaraţiile
sau documentele supuse controlului. În cazul în care
se solicită răspunsul în scris, contribuabilul este
obligat să furnizeze informaţiile respective în
termen de 10 zile de la primirea solicitării;
d) să solicite prezenţa contribuabililor sau a
reprezentanţilor legali ai acestora la sediul organului
de control. Solicitarea se face în scris şi cuprinde, în
mod obligatoriu, data, ora şi locul întâlnirii, precum
şi scopul acesteia. Solicitarea se comunică
contribuabilului cu cel puţin 15 zile înaintea datei
fixate pentru întâlnire;
e) să facă constatări a căror reconstituire sau
dovedire ulterioară nu este întotdeauna posibilă sau
ori de câte ori organul de control consideră necesar;
f) să primească copii de pe orice înscris, document
sau înregistrare contabilă;
g) să reţină, în scopul protejării împotriva
înstrăinării sau distrugerii, în schimbul unei dovezi
scrise şi semnate de organul de control, orice
document sau orice element material care poate
constitui o probă referitoare la determinarea
obligaţiilor contribuabililor, pe o perioadă de
maximum 30 de zile. În cazuri excepţionale, cu
aprobarea conducerii organului de control, perioada

S-a eliminat textul lit.g) deoarece
prevederile ei exced obiectului de
reglementare al legii.
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obligaţiilor acestora;
h) să reţină, în scopul protejării împotriva
înstrăinării sau distrugerii, în schimbul unei
dovezi scrise şi semnate de organul de
control, orice document sau orice element
material care poate constitui o probă
referitoare la determinarea obligaţiilor
contribuabililor, pe o perioadă de maximum
30 de zile. În cazuri excepţionale, cu
aprobarea conducerii organului de control,
perioada de reţinere poate fi prelungită până la
90 de zile.�

de reţinere poate fi prelungită până la 90 de zile.�

Autor: deputat Paula Ivănescu

2 (din ordonanţă)

Articolul 6, alineatul (1)
(1) În scopul stabilirii exacte a contribuţiilor
datorate bugetului asigurărilor sociale de stat
şi al determinării modului de respectare a
obligaţiilor legale ce revin contribuabililor,
organele de control sunt în drept să solicite
informaţii, care nu au, potrivit legii, caracter
secret, de la:
a) persoane fizice sau juridice care deţin în
păstrare sau în administrare bunuri ori sume
de bani ale contribuabililor sau care au relaţii
de afaceri cu aceştia;
b) organe ale administraţiei publice centrale şi
locale, instituţii publice sau de interes public;
c) instituţii publice sau private care
înregistrează, sub orice formă, încheierile de
contracte, evidenţele populaţiei sau a
bunurilor, exploatarea proprietăţilor şi altele
asemenea.

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou, ca pct.3, cu următorul cuprins:
�3. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul
cuprins:
�(1) În scopul stabilirii exacte a contribuţiilor
datorate bugetului de asigurări sociale de stat şi al
determinării modului de respectare a obligaţiilor
legale ce le revin contribuabililor, organele de
control sunt în drept să solicite informaţii de la:
a) persoane fizice sau juridice care deţin în păstrare
sau administrare bunuri sau sume de bani ale
contribuabililor sau care au relaţii de afaceri cu
aceştia;
b) organe ale administraţiei publice centrale şi
locale, instituţii publice sau de interes public;
c) instituţii publice sau private care înregistrează,
sub orice formă, încheierile de contracte, evidenţa
populaţiei sau a bunurilor, exploatarea proprietăţilor
şi alte asemenea.�

Autor: deputat Ion Mîmzînă

S-a eliminat sintagma �care nu au,
potrivit legii, caracter secret� în
vederea evitării situaţiilor în care ar
putea fi împiedicată exercitarea
atribuţiilor de serviciu a
controlorilor.
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0 1 2 3

3 (din ordonanţă)

Art.17. � Perioada afectată efectuării
controlului prevăzut la art.16 este stabilită de
organele de control în funcţie de obiectivele
controlului şi nu poate fi mai mare de 3 luni.

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou, ca pct.4 cu următorul cuprins:
�4. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
�Art.17. � Perioada aferentă efectuării controlului
prevăzut la art.16 este stabilită de organele de
control în funcţie de obiectivele controlului şi nu
poate fi mai mare de 3 luni.�

Autor: deputat Adrian Mărăcineanu

Pentru o corectă exprimare.

4 (din ordonanţă)

Articolul 25, alineatul (6)
(6) Contravenţiilor prevăzute la alin.(1) le
sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr.32/1968
privind stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor, cu excepţia art.25 - 27.

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou, ca pct.5 cu următorul cuprins:
�5. La articolul 25, alineatul (6) va avea următorul
cuprins:
�(6) Contravenţiilor prevăzute la alin.(1) le sunt
aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.2
din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor.�

Autor: deputat Kerekes Karoly

Legea nr.32/1968 privind stabilirea şi
sancţionarea contravenţiilor a fost
abrogată prin Ordonanţa Guvernului
nr.2/2001.
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În cursul dezbaterii în comisie, următoarele amendamente nu au fost acceptate:

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial) Amendamentul propus şi autorul acestuia Motivare

0 1 2 3

1 (din ordonanţă)

Articolul 25, alineatul (5)
(5) Împotriva procesului-verbal de
constatare a contravenţiei şi de aplicare a
sancţiunii se poate face plângere la
instanţa competentă, potrivit Legii
nr.19/2000, cu modificările ulterioare.

Dl deputat Kerekes Karoly propune eliminarea
textului.

Argumente pentru susţinere:
Prevederile art.25 alin.(5) sunt în
contradicţie cu prevederile referitoare la
soluţionarea contestaţiilor prevăzute în
capitolul VII.

Argumente pentru respingere:
Întrucât se reglementează dousă situaţii
distincte. Există căi de atac diferite
împotriva constatării contravenţiilor şi
respectiv împotriva măsurilor dispuse prin
actele de control ale organelor competente.

2 (din ordonanţă)

Ar.28. � (1) Contestaţia se formulează în
scris şi va cuprinde în mod obligatoriu
următoarele:
a) numele sau denumirea contestatorului,
sediul sau domiciliul acestuia;
b) obiectul contestaţiei şi suma
contestată;
c) arătarea motivelor de fapt şi de drept

Dl deputat Kerekes Karoly propune eliminarea
textului.

Argumente pentru susţinere:
Textul menţionat constituie obiectul
Normelor metodologice de aplicare a legii,
care se pot modifica pe parcursul aplicării ei.
Modificarea Normelor este mai uşor
realizabilă decât modificarea legii.

Argumente pentru respingere:
Este necesară o astfel de prevedere pentru a
fi cât mai cuprinzătoare legea şi pentru a
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pe care se întemeiază contestaţia.
(2) Contestaţia trebuie semnată de
contestator sau de reprezentantul legal al
acestuia, iar în cazul persoanelor juridice
trebuie să poarte şi ştampilă. Dovedirea
calităţii de reprezentant al contestatorilor,
persoane fizice sau juridice, se face prin
împuternicire avocaţială, în cazul
avocaţilor, sau procură autentificată, în
cazul altor persoane.
(3) Contestatorul poate depune în
dovedirea contestaţiei formulate acte care
nu au fost avute în vedere de organul de
control.
(4) Contestaţia nu poate avea ca obiect
alte sume şi măsuri decât cele stabilite
prin actul atacat.

veni în sprijinul contribuabililor.

3 (din ordonanţă)

Articolul 29, alineatul (2)
(2) Contestaţiile trimise prin poştă se
socotesc formulate în termen dacă au fost
predate cu scrisoare recomandată la
oficiul poştal înainte de împlinirea
acestuia.

Dl deputat Kerekes Karoly propune eliminarea
textului.

Argumente pentru susţinere:
Textul menţionat constituie obiectul
Normelor metodologice de aplicare a legii,
care se pot modifica pe parcursul aplicării ei.
Modificarea Normelor este mai uşor
realizabilă decât modificarea legii.

Argumente pentru respingere:
Este necesară o astfel de prevedere pentru a
fi cât mai cuprinzătoare legea şi pentru a
veni în sprijinul contribuabililor.
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4 (din ordonanţă)

Articolul 30, alineatul (3)
(3) Cuantumul sumelor prevăzute la
alin.(1) şi (2) poate fi actualizat prin
hotărâre a Guvernului.

Dl deputat Kerekes Karoly propune reformularea
textului după cum urmează:
�(3) Cuantumul sumelor prevăzute la alin.(1) şi (2)
se actualizează prin lege.�

Argumente pentru susţinere:
Competenţele de soluţionare fiind stabilite
prin lege, modificările aduse acestora se pot
fac numai prin lege.

Argumente pentru respingere:
Cuantumul sumelor prevăzute la alin.(1) şi
(2) ale art.30 sunt stabilite prin hotărâre de
Guvern deoarece Guvernul a fost abilitat să
actualizeze aceste sume în mod similar cu
cuantumul amenzilor.

5 (din ordonanţă)

Articolul 31, alineatul (2)
(2) Dosarul contestaţiei conţine copii de
pe actul atacat şi de pe celelalte
documente care au stat la baza întocmirii
acestuia, contestaţia în original şi
documentele depuse de contestator,
precum şi referatul motivat cu
propunerile de soluţionare, semnat de
conducătorul organului de control care a
încheiat actul atacat.

Dl deputat Kerekes Karoly propune eliminarea
textului.

Argumente pentru susţinere:
Textul menţionat constituie obiectul
Normelor metodologice de aplicare a legii,
care se pot modifica pe parcursul aplicării ei.
Modificarea Normelor este mai uşor
realizabilă decât modificarea legii.

Argumente pentru respingere:
Este necesară o astfel de prevedere pentru a
fi cât mai cuprinzătoare legea şi pentru a
veni în sprijinul contribuabililor.

6 (din ordonanţă)

Articolul 32, alineatul (2)
(2) Decizia se semnează de directorul
general al casei teritoriale de pensii sau

Dl deputat Kerekes Karoly propune eliminarea
textului.

Argumente pentru susţinere:
Textul menţionat constituie obiectul
Normelor metodologice de aplicare a legii,
care se pot modifica pe parcursul aplicării ei.
Modificarea Normelor este mai uşor
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de directorul general al direcţiei
specializate din cadrul CNPAS, după caz,
ori de înlocuitorii acestora.

realizabilă decât modificarea legii.

Argumente pentru respingere:
Este necesară o astfel de prevedere pentru a
fi cât mai cuprinzătoare legea şi pentru a
veni în sprijinul contribuabililor.

7 (din ordonanţă)

Ar.33. � Decizia prin care se soluţionează
contestaţia cuprinde 3 părţi: preambulul,
considerentele sau motivarea şi
dispozitivul.

Dl deputat Kerekes Karoly propune eliminarea
textului.

Argumente pentru susţinere:
Textul menţionat constituie obiectul
Normelor metodologice de aplicare a legii,
care se pot modifica pe parcursul aplicării ei.
Modificarea Normelor este mai uşor
realizabilă decât modificarea legii.

Argumente pentru respingere:
Este necesară o astfel de prevedere pentru a
fi cât mai cuprinzătoare legea şi pentru a
veni în sprijinul contribuabililor.

8 (din ordonanţă)

Art.36. �  (1) Decizia se comunică prin
poştă la sediul sau la domiciliului
contestatorului, declarat prin contestaţia
formulată, cu scrisoare recomandată cu
confirmare de primire, precum şi la
organul de control al cărui act se atacă.
(2) În situaţia în care contestatorul şi-a
schimbat sediul sau domiciliul fără a
aduce la cunoştinţă acest lucru organului
de soluţionare decizia se comunică
organului de control al cărui act se atacă.

Dl deputat Kerekes Karoly propune eliminarea
textului.

Argumente pentru susţinere:
Textul menţionat constituie obiectul
Normelor metodologice de aplicare a legii,
care se pot modifica pe parcursul aplicării ei.
Modificarea Normelor este mai uşor
realizabilă decât modificarea legii.

Argumente pentru respingere:
Este necesară o astfel de prevedere pentru a
fi cât mai cuprinzătoare legea şi pentru a
veni în sprijinul contribuabililor.
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(3) Decizia emisă ca urmare a soluţionării
contestaţiei este definitvă.
(4) Decizia poate fi atacată la instanţa
judecătorească competentă potrivit Legii
nr.19/2000 cu modificările şi
completările ulterioare.

    PREŞEDINTE, SECRETAR,
SMARANDA DOBRESCU ION MÎNZÎNĂ

Întocmit,
Expert Sorina SZABO
Expert Elena ANGHEL
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