
Parlamentul  României

PROCES � VERBAL

al  şedinţei comisiei din zilele de 27 şi 28 noiembrie 2001

La lucrările comisiei din zilele de 27 şi 28 noiembrie 2001 sunt prezenţi 24
deputaţi, fiind absenţi motivat 1, iar nemotivat 0.

La lucrările comisiei au participat următori invitaţi:
- doamna Frolu Otilia - Ministerul Finanţelor Publice;
- doamna Zestran Naiana - Ministerul Finanţelor Publice;
- doamna Dumitescu Doina - Ministerul Finanţelor Publice;
- doamna Stoianoff Liliana - Ministerul Finanţelor Publice;
- doamna Ene Adriana - Ministerul Finanţelor Publice;
- doamna Crăciun Adriana - Ministerul de Interne;
- domnul Cătălin Marin - Ministerul de Interne;
- domnul Crăciun Florin - Ministerul de Interne � IGP;
- domnul Daia Mihai - Regia Naţională a Pădurilor;
- domnul Ursache Mircea - Agenţia pentru Valorificarea Activelor

Bancare;
- doamna Dumitriu Rodica - Ministerul Industriei şi Resurselor.

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Florin Georgescu, preşedintele
comisiei.

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

I. FOND

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 143/2001 pentru aprobarea amendamentelor la
Acordul cadru de împrumut între România şi Fondul de

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

Bucureşti,         07.12.2001
Nr. 22/843
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Dezvoltare Socială a Consiliului Europei pentru sprijinirea
regiunilor afectate de inundaţiile din ultima perioadă, semnat pa
Paris la 19 ianuarie 1999, convenite prin scrisoarea Suplimentară
între România, prin Ministerul Finanţelor Publice şi banca de
Dezvoltare a Consiliului Europei, semnată la Paris la 19 iunie
2001 şi la Bucureşti la 23 iulie 2001 şi pentru modificarea
Ordonanţei Guvernului nr. 28/1999 de ratificare a Acordului
cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare
Socială a Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor
afectate de inundaţiile din ultima perioadă, semnat la Paris la 19
ianuarie 1999.PL647/2001
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligaţiilor bugetare
ale agenţilor economici din sectorul producţiei de apărare din
patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale.PL645/2001
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 120/2001 pentru completarea art. 1949 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind
valorificarea unor active bancare.PL644/2001
4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului
fiscal.PL592/2001
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de
consultanţă fiscală.PL633/2001

II. AVIZE

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea
Poliţiei de Frontieră Române.PL641/2001
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a
României.PL642/2001
8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea
Poliţiei de Frontieră Române.PL643/2001
9. Proiectul de Lege pentru aprobarea participării României, cu
drepturi depline, la Consiliul de Administraţie al Colegiului
Europei şi plata cotizaţiei anuale.PL62272001

Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu:

I. FOND
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1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului
nr. 143/2001 pentru aprobarea amendamentelor la Acordul cadru de împrumut între
România şi Fondul de Dezvoltare Socială a Consiliului Europei pentru sprijinirea
regiunilor afectate de inundaţiile din ultima perioadă, semnat pa Paris la 19 ianuarie
1999, convenite prin scrisoarea Suplimentară între România, prin Ministerul
Finanţelor Publice şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnată la Paris la
19 iunie 2001 şi la Bucureşti la 23 iulie 2001 şi pentru modificarea Ordonanţei
Guvernului nr. 28/1999 de ratificare a Acordului cadru de împrumut dintre România
şi Fondul de Dezvoltare Socială a Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor
afectate de inundaţiile din ultima perioadă, semnat la Paris la 19 ianuarie
1999.PL647/2001

Din partea Regiei Naţionale a Pădurilor a participat, ca invitat al comisiei,
la dezbaterea acestui act normativ domnul Daia Mihai care arată că proiectul de Lege
a fost întocmit în vederea aprobării Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului pentru
aprobarea amendamentelor la Acordul cadru de împrumut dintre România şi Fondul
de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de
inundaţiile din ultima perioadă, semnat la Paris la 19 ianuarie 1999, convenite prin
scrisoarea suplimentară între România, prin Ministerul Finanţelor Publice şi Banca de
Dezvoltare a Consiliului Europei, semnată la Paris la 19 iunie 2001 şi la Bucureşti la
23 iulie 2001 şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/1999.

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport în forma prezentată.

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 126/2001 privind stingerea obligaţiilor bugetare ale agenţilor economici din
sectorul producţiei de apărare din patrimoniul cărora se constituie parcuri
industriale.PL645/2001

Din partea Ministerul Finanţelor Publice  a participat doamna Dumitrescu
Doina, iar din partea Ministerului Industriei şi Resurselor doamna Dumitriu Rodica,
ca invitaţi ai comisiei, la dezbaterea acestui act normativ subliniind că crearea de
parcuri industriale urmăreşte punerea în aplicare a măsurilor de dezvoltare în scopul
îmbunătăţirii infrastructurii economice şi încurajării iniţiativelor private în domeniul
productiv vizând creşterea volumului investiţiilor, crearea de noi locuri de muncă şi
de noi profesii, dezvoltarea activităţilor economice care pot determina angajarea
personalului de înaltă calificare.

Proiectul de Lege a fost întocmit în vederea aprobării Ordonanţei de
urgenţă a  Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligaţiilor bugetare ale
agenţilor economice din sectorul producţiei de apărare din patrimoniul cărora se
constituie parcurile industriale.

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport în forma adoptată de Senat.

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 120/2001 pentru completarea art. 1949 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
51/1998 privind valorificarea unor active bancare.PL644/2001

La dezbaterea acestui act normativ a participat, ca invitat al comisiei,
domnul Mircea Ursache din partea Agenţiei pentru Valorificarea Activelor Bancare,
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care arată că în conformitate cu prevederile art. 1949 al. (4) din Ordonanţa de urgenţă
a  Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor,
aprobată şi modificată prin  Legea nr. 409/2001, Agenţia pentru Valorificarea
Activelor Bancare poate accepta darea în plată a unor bunuri imobile în vederea
stingerii obligaţiei de plată de către debitorul cedat.

Necesitatea reglementării din punct de vedere juridic a posibilităţii
transmiterii fără plată în proprietatea publică a statului a unor bunuri dobândite ca
efect al convenţiei de dare de plată s-a impus în condiţiile în care unele investiţii ale
statului îşi manifestă interesul pentru astfel de bunuri în vederea desfăşurării
activităţii, în condiţiile în care nu sunt prevăzute în bugetele proprii sume destinate
unor astfel de cheltuieli sau investiţii ar presupune costuri mult prea mari.

Rectificarea bugetului se justifică şi prin faptul că stingerea datoriei publice
se realizează în ipoteza enunţată nu ca o consecinţă a valorificării activelor bancare,
urmată de virarea sumelor corespunzătoare către trezoreria statului, ci prin
îmbogăţirea domeniului public al statului cu bunurile transferate fără plată, reflectată
din punct de vedere contabil în diminuarea patrimoniului A.V.A.B. cu valoarea
acestor bunuri.

Domnul deputat Birtalan Akos, Grupul Parlamentar UDMR, întreabă dacă
aceste reglementări nu s-ar fi putut face prin Hotărâre de Guvern. Răspunsul
domnului Ursache Mircea a fost că prin proiect de lege e mai bine.

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport în forma adoptată de Senat.

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001
privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal.PL592/2001

Din partea Ministerul Finanţelor Publice a participat la dezbaterea acestui
act normativ, ca invitat din partea comisiei, doamna Adriana Ene care precizează că
această ordonanţă vizează atât persoanele fizice cât şi cele juridice.

Domnul deputat Eugen Nicolaescu, Grupul Parlamentar PNL, a făcut mai
multe observaţii referitoare la cadrul de procedură fiscală.

Domnul deputat Bistalan Akos, Grupul Parlamentar UDMR, subliniază că
faptele care constituie cazier trebuie trecute în lege; nu s-a definit �riscul fiscal
ridicat�; nu se delimitează responsabilitatea individuală  de cea a persoanelor juridice.

Domnul deputat Eugen Nicolaescu, Grupul Parlamentar PNL, a cerut să se
definească termenii la începutul legii.

Domnul deputat Minică Boajă, Grupul Parlamentar PSD, a cerut corelarea
cu legislaţia din alte ţări, respectiv cu cea a Austriei.

Domnul deputat Florin Georgescu, Grupul Parlamentar PSD, propune
amânarea acestui act normativ.

Cu majoritate de voturi, comisia a hotărât amânarea dezbaterilor asupra
acestui act normativ.

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001
privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală.PL633/2001

Din partea Ministerul Finanţelor Publice a participat la dezbaterea acestui
act normativ, ca invitat din partea comisiei, doamna Liliana Stoianoff  care face o
expunere asupra situaţiei internaţionale, respectiv: având în vedere actuala legislaţie



5

fiscală din România şi preocuparea Confederaţiei Fiscale Europene de creare a noii
profesii de consultanţă fiscală în toate ţările europene, este necesar să se introducă şi
în ţara noastră noua profesie, în acest scop fiind adoptată Ordonanţa privind
activitatea de consultanţă fiscală.

Ordonanţa privind activitatea de consultanţă fiscală constituie cadrul juridic
prin care se reglementează exercitarea independentă a calităţii de consultant fiscal de
către persoanele care vor dobândi această calitate în urma promovării examenului şi
îndeplinirea condiţiilor privind conduita etică şi profesională, studiile şi experienţa
necesară în domeniul fiscal.

Domnul deputat Eugen Nicolaescu, Grupul Parlamentar PNL, subliniază că
acest proiect de Lege se abate de la principiile CECCAR şi Camerei Auditorilor.

Domnul deputat Florin Georgescu, Grupul Parlamentar PSD, întreabă
invitatul dacă creând această nouă profesie nu se creează un conflict de interese.

Doamna Liliana Stoianoff precizează că examenul se va ţine la Ministerul
Finanţelor Publice ca în Germania.

Dezbaterea pe articole va continua în şedinţa următoare.

II. AVIZE

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră
Române.PL641/2001

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui aviz în forma adoptată se Senat.

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României.PL642/2001

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui aviz în forma adoptată se Senat.

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră
Române.PL643/2001

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui aviz în forma adoptată se Senat.

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea participării României, cu drepturi
depline, la Consiliul de Administraţie al Colegiului Europei şi plata cotizaţiei
anuale.PL62272001

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui aviz în forma prezentată.

PREŞEDINTE,

Prof.dr. Florin Georgescu
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