
Parlamentul  României

PROCES � VERBAL

al  şedinţei comisiei din zilele de 11 şi 12 iunie 2002

La lucrările comisiei din zilele de 11 şi 12 iunie 2002 sunt prezenţi 24
deputaţi, fiind absenţi motivat 1, iar nemotivat 0.

La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi:
- domnul Dan Marinescu - Ministerul Administraţiei Publice;
- domnul Viorel Cristea - Ministerul Administraţiei Publice;
- domnul Săvulescu Lucian - Ministerul Finanţelor Publice;
- domnul Grigore I. - Ministerul Finanţelor Publice;
- doamna Petreanu Cornelia - Ministerul Finanţelor Publice;
- domnul Marinescu Gh. - Ministerul Finanţelor Publice;
- domnul Drăghici Emil - Federaţia Autorităţilor Locale din România;
- domnul Popescu Cornel - Ministerul Lucrărilor Publice,

Transporturilor şi Locuinţei;
- doamna Popescu Eugenia - Ministerul Lucrărilor Publice,

Transporturilor şi Locuinţei;
- domnul Zelenco Iacob - Autoritatea pentru Privatizare şi

Administrarea Participaţiunilor Statului;
- domnul Cinteză Nicolae - Banca Naţională a României;
- domnul Teculescu Ctin - Casa de Economii şi Consemnaţiuni;
- domnul Bănăţeanu Stelian - Ministerul Industriei şi Resurselor;
- doamna Georgescu Elena - Ministerul Industriei şi Resurselor;
- doamna Gheorghiu L. - Ministerul Sănătăţii şi Familiei.

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

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

Bucureşti,      26.06.2002
Nr. 22/351
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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. 61/2002 pentru modificarea art. 2 din Legea nr.
66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii şi
Consemnaţiuni din România în societate bancară pe
acţiuni.(PL280/2002)
2. Propunerea legislativă privind încasarea impozitelor, taxelor şi
contribuţiilor bugetare de la agenţii economici.(PL105/2002)
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
36/2002 privind impozitele şi taxele locale.(PL247/2002)

II. AVIZE

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 59/2002 pentru completarea Legii nr. 152/1998
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe.(PL273/2002)
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea
stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse
petroliere.(PL274/2002)
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 63/2002 pentru modificarea Legii asigurărilor
sociale de sănătate nr. 145/1997.(PL278/2002)
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 177/2001 privind unele măsuri de redresare
financiară în vederea finalizării procesului de privatizare a
Societăţii Comerciale RAFO S.A. Oneşti.PL712/2002
8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea
economică a societăţii comerciale C.S.R. S.A.
Reşiţa.PL705/2002

Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu:

I. FOND

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului
nr. 61/2002 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea
Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe
acţiuni.(PL280/2002)
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La dezbaterea acestui act normativ au participat, ca invitaţi, domnul
Teculescu Constantin � preşedintele Casei de Economii şi Consemnaţiuni şi domnul
Cinteză Nicolae � director în Banca Naţională a României.

Îndeplinirea Programului de Guvernare, transpunerea în practică a
strategiei de restructurare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni şi evoluţia mediului
economic în care Casa de Economii şi Consemnaţiuni îşi desfăşoară activitatea,
inclusiv concurenţa în sistemul bancar, eliminarea riscurilor apărute datorită unor
neconcordanţe legislative, a impus necesitatea adaptării cadrului legislativ la obiectul
de activitate al Casei de Economii şi Consemnaţiuni, la cerinţele legislaţiei bancare
şi, la dezvoltarea mediului economic. Neadaptarea cadrului legislativ ar prezenta un
impediment puternic în calea dezvoltării Casei de Economii şi Consemnaţiuni şi va
periclita pe termen mediu însăşi existenţa instituţiei.

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

2. Propunerea legislativă privind încasarea impozitelor, taxelor şi
contribuţiilor bugetare de la agenţii economici.(PL105/2002)

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea  unui raport de respingere propunerii legislative din următoarele
considerente:

Instituirea unui alt principiu de impunere decât cel aplicat în prezent,
potrivit căruia �plata tuturor impozitelor, taxelor şi contribuţiilor bugetare se face la
încasare şi nu la livrarea produselor, mărfurilor şi serviciilor este în contradicţie cu
legislaţia în domeniu, care nu condiţionează plata acestora de momentul încasării
contravalorii bunurilor livrate. Potrivit principiului contabil al independenţei
exerciţiului, rezultatul exerciţiului trebuie să cuprindă toate veniturile şi cheltuielile
care se raportează la acest exerciţiu, pe măsură ce ele sunt angajate şi nu pe bază de
încasări şi plăţi.

În prezent, încasarea creanţelor bugetare este reglementată prin Ordonanţa
Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată
prin Legea nr. 108/1996 cu modificările şi completările ulterioare. Acest act normativ
acoperă întreaga problematică legată de realizarea creanţelor bugetare, de la plata
voluntară, la celelalte moduri de stingere a obligaţiilor bugetare, inclusiv executarea
silită.

De altfel, Ministerul Finanţelor Publice, cu sprijinul unor experţi din
Uniunea Europeană, a elaborat un proiect de lege prin care se reglementează
realizarea creanţelor bugetare pe baze ancorate în practica statelor comunitare, proiect
prin care se urmăreşte îmbunătăţirea gradului de colectare a veniturilor bugetului de
stat.

Acest proiect de lege se află în stadiu de finalizare şi, după aprobarea lui în
şedinţa de Guvern, va fi transmis Parlamentului spre dezbatere şi aprobare.

La lucrările comisiei nu au participat invitaţi, în conformitate cu
prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii
ministerelor de resort.

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002
privind impozitele şi taxele locale.(PL247/2002)
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La dezbaterea acestui act normativ au participat, ca invitaţi, doamna
Petreanu Cornelia � director general, domnul Marinescu Gheorghe � şef serviciu în
cadrul Ministerului Finanţelor Publice, domnul Dan Marinescu � şi domnul Viorel
Cristea � din cadrul Ministerului Administraţiei Publice şi domnul Emil Drăghici �
vicepreşedintele Federaţiei Autorităţilor Locale din România.

Pentru o administrare eficientă a impozitelor şi taxelor locale de către
autorităţile locale se prevede cuprinderea impozitelor şi taxelor locale ce sunt
reglementate prin diferite legi într-o singură lege.

Se prevede extinderea bazei impozitului pe clădiri prin eliminarea scutirii
de impozit pe clădiri şi impozit pe teren în cazul veteranilor de război, deţinuţilor
politici, revoluţionarilor şi altor categorii de contribuabili care au în proprietate alte
locuinţe decât cele de domiciliu.

Pentru ca sarcina fiscală să fie echitabilă în cazul impozitului pe clădiri
datorat de persoanele juridice care nu au procedat la reevaluarea construcţiilor, se
prevede o cotă  majorată a impozitului pe clădiri de 5%.

Pentru suprafeţele de teren neconstruite, situate în intravilanul localităţilor
în funcţie de rangul localităţii şi de zone, cât şi pentru terenurile situate în
extravilanul localităţilor în funcţie de rangul localităţilor, categorii de folosinţă a
terenurilor şi zone, se instituie obligaţia datorării impozitului pe teren, atât în sarcina
persoanelor fizice, cât şi în sarcina persoanelor juridice.

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea  unui raport cu amendamente.

II. AVIZE

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului
nr. 59/2002 pentru completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe.(PL273/2002)

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

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului
nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru
ţiţei şi produse petroliere.(PL274/2002)

În urma dezbaterilor, comisia, cu 21 de voturi pentru şi 3 împotrivă, a
hotărât elaborarea  unui aviz în forma adoptată de Senat.

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului
nr. 63/2002 pentru modificarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr.
145/1997.(PL278/2002)

În urma dezbaterilor, comisia, cu 23 de voturi pentru şi o abţinere, a hotărât
elaborarea  unui aviz în forma prezentată de iniţiator.

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului
nr. 177/2001 privind unele măsuri de redresare financiară în vederea finalizării
procesului de privatizare a Societăţii Comerciale RAFO S.A. Oneşti.PL712/2002

În urma dezbaterilor, comisia, cu 20 de voturi pentru şi 4 împotrivă, a
hotărât elaborarea  unui aviz cu amendamente.
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8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului
nr. 172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a societăţii
comerciale C.S.R. S.A. Reşiţa.PL705/2002

În urma dezbaterilor, comisia, cu 23 de voturi pentru şi un vot împotrivă, a
hotărât elaborarea  unui aviz în forma prezentată de iniţiator.

PREŞEDINTE,

Prof.dr. Florin Georgescu

Întocmit,
Popescu Luminiţa
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