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PROCES – VERBAL 
 

al  şedinţei comisiei din ziua de 04.04.2006 
 
 
 
 
La lucrările comisiei din ziua de 04 aprilie 2006 sunt prezenţi 20 deputaţi, 

fiind absenţi motivat 6, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: 
 
- Domnul Doică Cătălin - Ministerul Finanţelor Publice; 
- Domnul Bodu Sebastian - Ministerul Finanţelor Publice; 
- Doamna Ene Mihaela - Ministerul Finanţelor Publice; 
- Doamna Ioniţă Magdalena - Ministerul Finanţelor Publice; 
- Doamna Cucu Florinela - Ministerul Finanţelor Publice; 
- Doamna Tanţi Anghel - Ministerul Finanţelor Publice; 
- Domnul Truică Ionel - CN CFR ELECTRIFICARE; 
- Domnul Septimiu Buzaşu - Ministerul Transporturilor, 

Construcţiilor şi Turismului; 
- Doamna Ortansa Munteanu - Ministerul Transporturilor, 

Construcţiilor şi Turismului; 
- Domnul Mihai Şeitaru - Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate; 
- Domnul Cepa Vasile - Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate; 
- Domnul Constantinoaia Corneliu - CNSRL FRĂŢIA. 

 
Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Mihai Tănăsescu, preşedintele 

comisiei. 
 

Administrator
Original
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Comisia a adoptat, cu majoritate de voturi, următoarea ordine de zi: 
 

I. FOND 
 

1. Proiectul de Lege privind pensiile facultative.PLX53/2006 – 
Raport comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
1/2006 pentru reglementarea unor măsuri financiar - fiscale în 
domeniul asigurărilor sociale.PLX141/2006 – Raport comun cu 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 165/2005 pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală.PLX161/2006 
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
13/2006 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a 
României pentru anul 2006.PLX143/2006 
5. Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului între România 
şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, pentru 
finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice 
feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 
2005.PLx200/2006 
 
Comisiile reunite au început dezbaterea ordinei de zi cu: 

 
I. FOND 

 
1. Proiectul de Lege privind pensiile facultative.PLX53/2006 – Raport 

comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
Domnul Mihai Şeitan, Preşedintele CNSAS a prezentat membrilor 

comisiilor reunite de buget şi de muncă din Camera Deputaţilor proiectul de Lege 
privind pensiile facultative. Astfel, Domnia sa a spus că în anul 2004, au fost adoptate 
două legi, Legea nr.249/2004 privind pensiile ocupaţionale şi Legea nr.411/2004 
privind fondurile de pensii private. Acestea au reprezentat trecerea de la pilonul III şi 
respectiv II al sistemului de pensii. 

La definitivarea textului final s-au avut in vedere punctele de vedere 
formulate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor şi Banca Naţională a României. Actul normativ are multe modificări, dar 
momentul de faţă reprezintă un moment propice pentru adoptarea sa.  

S-a venit cu elemente noi din care a enumerat analiza acestui proiect de 
lege la Bruxelles, eliminarea obstacolelor în calea liberei circulaţii, se creează masa 
de fonduri pentru firmele care administrează, se creează cadrul în corelaţie cu Legea 
comisiei de supraveghere a Pensiilor Private, discutarea cu CES. 

Domnul Preşedinte Mihai Tănăsescu a întrebat care au fost motivele ca cei 
care pot intra sub incidenţa acestei legi să fie decât cei care câştigă venituri din 
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muncă. Domnul Mihai Şeitan, Preşedintele CNSAS a răspuns că este foarte greu să se 
ia în considerare nişte venituri care nu sunt constante. 

Doamna Vicepreşedinte Graţiela Iordache a luat în dezbatere problema 
modului de colectare a sumelor, iar domnul Şeitan, Preşedintele CNSAS a explicat 
comisiei limitarea riscurilor pierderilor din investiţii. 

Domnul Preşedinte Mihai Tănăsescu a subliniat importanţa coroborării cu 
emiterea titlurilor de stat. 

Domnul Marian Sârbu, Secretar de Stat al Ministerului Finanţelor Publice 
l-a întrebat pe Domnul Mihai Şeitan, Preşedintele CNSAS câte ţari membre din 
Uniunea Europeană au 1-2 piloni, acesta fiind sceptic în implementarea acestui 
sistem.  

Domnul Mihai Şeitan, Preşedintele CNSAS a răspuns că cele 15 ţări 
integrate anterior au cel puţin 2 sisteme de pensii. Nu există un sistem obligatoriu, în 
Anglia de exemplu s-a creat un minister care se ocupă de reforma pensiilor. 
Germania doreşte sistemul obligatoriu. Sistemul public îşi pierde sensul de sistem de 
asigurare faţă de trendul demografic. Domnia Sa a subliniat că se va găsi în 5-10 în 
toate ţările alternative. În Europa numai Albania şi ex. Jugoslavia nu au acest sistem. 
Europa are 3500 fonduri de pensii – 6000 mld Euro. Din punct de vedere al 
numărului de participanţi, 70% din acest sondaj ar intra într-un astfel de sistem. Se 
mizează pe  400-500.000 membri până la 2 mil. de persoane care ar intra în sistem. 

Doamna Vicepreşedinte Graţiela Iordache a întrebat dacă este stipulată 
structura portofoliului în cuprinsul legii, de ce are plafon maxim în lege, dacă fondul 
este de tip deschis. 

Domnul Mihai Şeitan, Preşedintele CNSAS a răspuns că ideea de a 
introduce plafoane a fost ca regulă de prudenţialitate. Acestea dă credibilitate căci 
comisia ce se va numi nu va avea de la început o mare credibilitate. 

Domnul deputat Aurel Gubandru şi-a exprimat scepticismul în privinţa 
administrării fondurilor. Domnia Sa l-a întrebat pe Domnul Mihai Şeitan, 
Preşedintele CNSAS despre garantarea acestor fonduri l-a care răspunsul a fost că 
societatea şi piaţa românească a evoluat şi supravegherea bancară s-a pus la punct. 
Din punct de vedere al investiţiilor, fondurile rămase sunt puţine care au creştere 
normală, au creşteri profesioniste. 

Sistemul se bazează pe un fond de garantare care acoperă eventualele 
probleme: 

- se introduc provizioane tehnice, 
- s-a instituit Comisia pentru supravegherea funcţionării, 
- autorizării care intră pe piaţă, 
- se vor introduce elemente de la autorizare a băncilor, 
- există depozitarul riguros de la început care va fi o bancă cu o astfel de 

licenţă, 
- auditarea, 
- raportarea, licenţa, 
- pe piaţa românească acţionează o serie de societăţi care fac astfel de 

activităţi  în mari ţări, 
- sunt firme f mari care fac administrarea de fonduri. 
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Domnul Cornel Constantinoaia, CNSRL Frăţia a luat cuvântul subliniind 
necesitatea actualului sistem să aibă o componentă de capitalizare. Se doreşte ca 
sistemul de supraveghere să fie un sistem solid pentru încrederea şi siguranţa 
populaţiei. Doreşte definirea pensiei spre deosebire de asigurare de viaţă. Nu susţine 
sistemul de pensii privat dar îi vede necesitatea. 

Domnul Marian Sârbu, Secretar de Stat al Ministerului Finanţelor Publice a 
întrebat care este rata rentabilităţii. Domnul Mihai Şeitan, Preşedintele CNSAS a 
răspuns că cele 3500 de fonduri au o rată de profit de 7 %. 

Domnul Preşedinte Mihai Tănăsescu a cerut membrilor comisiei să 
analizeze proiectul de lege pe articole. 

În urma dezbaterilor, comisiile reunite, cu 20 de voturi pentru şi 4 abţineri, 
au hotărât întocmirea unui raport cu amendamente.  

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2006 
pentru reglementarea unor măsuri financiar - fiscale în domeniul asigurărilor 
sociale.PLX141/2006 – Raport comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

Domnul Mihai Şeitan, Preşedintele CNSAS a prezentat membrilor 
comisiilor reunite de buget şi de muncă din Camera Deputaţilor proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2006 pentru reglementarea unor 
măsuri financiar - fiscale în domeniul asigurărilor sociale. 

Proiectul de ordonanţă are ca obiect de reglementare unele măsuri 
financiar-fiscale, stabilind aplicarea noilor cote de contribuţii sociale obligatorii 
prevăzute în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006, nr.380/2005, 
începând cu plata drepturilor salariale aferente lunii ianuarie 2006, coroborat cu 
diminuarea de 0,75 puncte procentuale, prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 
sănătate. 

Întrucât construcţia administrativ-funcţională nu este consolidată, în scopul 
evitării situaţiilor în care nu s-ar putea efectua plata indemnizaţiilor de asigurări 
sociale cuvenite anterior datei de 1 ianuarie 2006, se propune ca aceste drepturi să fie 
achitate în continuare din bugetul asigurărilor sociale de stat, urmând a se face 
modificări în structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului general consolidat, cu 
menţinerea echilibrului bugetar aprobat. 

Se propune diminuarea cotelor de contribuţii de asigurări sociale datorate 
de persoanele asigurate în sistemul public de pensii şi care nu vor fi asigurate 
obligatoriu, conform art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.158/2005. 

Totodată, se propune, reglementarea unor aspecte legate de plata 
concediilor şi indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.158/2005, precum şi recunoaşterea unor perioade de 
stagiu de cotizare în condiţiile transferului de responsabilităţi între instituţiile 
implicate. 

În urma dezbaterilor, comisiile reunite, cu unanimitate de voturi, au hotărât 
întocmirea unui raport în forma adoptată de Senat.  

 
După terminarea dezbaterilor celor două proiecte de Lege comune cu 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, Comisia a continuat şedinţa cu: 
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I. FOND 
 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 165/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală.PLX161/2006 

Domnul Bodu Sebastian, Secretar de Stat în Ministerul Finanţelor Publice, 
Preşedinte ANAF, Domnul Bucur Dan, Director IGP - Direcţia de Investigare a 
fraudelor şi doamna Tanţi Anghel, şef proiect în cadrul Ministerului Finanţelor 
Publice au prezentat comisiei proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 165/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală. 

Se propune modificarea Codul de procedură fiscală pentru a da 
posibilitatea suspendării executării silite prin poprire parţiale sau totale, cu condiţia 
ca debitorul să indice bunurile libere de orice sarcini, oferite în vederea sechestrării la 
nivelul sumei pentru care s-a început executarea silită. 

Potrivit art.116, alin 2 lit.c, din OG.nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la data declarării 
insolvabilităţii nu se mai calculează dobânzi. 

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

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2006 
privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 
2006.PLX143/2006 

Doamna Ene Mihaela, şef serviciu în Ministerul Finanţelor Publice a 
prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2006 
privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2006. 

Pentru plafonul de îndatorare publică internă pentru anul 2006 s-au luat în 
considerare următoarele elemente- refinanţarea titlurilor de stat în valoare de 3,300 
mil lei , acordarea de garanţii de stat pentru împrumuturi interne contractate de 
operatorii economici în limita sumei de 900 mil lei, alte necesităţi de finanţare de 
interes naţional în limita sumei de 2100 mil lei. 

Potrivit elementelor de mai sus, plafonul de îndatorare publică internă 
propus pentru anul 2006 este în sumă de 9.600 mil.lei. 

Pentru anul 2006, serviciul datoriei publice externe raportat la exportul de 
bunuri şi servicii este estimat la 7,4%, deci sub limita critica de 20%. 

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

5. Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului între România şi Banca 
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, pentru finanţarea Proiectului de 
modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 
2005.PLx200/2006 

Domnul Truică Ionel, Şef Serviciu- CN.CFCFR S.A. Electrificare, doamna 
Cucu Florinela, sef serviciu şi doamna Ioniţă Magdalena din Ministerul Finanţelor 
Publice au prezentat comisiei Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului între 
România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, pentru finanţarea 



 6

Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 
decembrie 2005. 

Prezentul act normativ propune ratificarea Acordului de împrumut între 
România şi BERD, pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice 
feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005 în valoare de 22,5 mil EUR. 

Împrumutul acordat de BERD este de 22,5 mil EUR şi va fi rambursat într-
o perioadă de 12 ani, din care 4 ani perioadă de graţie. 

Proiectul va fi finanţat cu 22,5 mil Eur de la BERD şi 4,2 mil Eur de la 
Guvernul României prin bugetul Ministerului Transporturilor. 

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

 
 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Popescu Luminiţa 
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