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Comisia a adoptat cu majoritate de voturi următoarele ordini                 
de zi: 

 
06 iunie 2006 

I. ŞEDINŢĂ COMUNĂ  
cu Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară  

şi piaţă de capital a Senatului 
 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 32/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2006.PLX418/2006 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Contului general anual de 
execuţie a bugetului de stat, a contului de execuţie al bugetului 
fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a 
contului general al datoriei publice aferente anului 2004. 
BPI593/2006 
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004, 
precum şi a contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2004. BPI592/2006 

 
II. ŞEDINŢĂ COMUNĂ  

cu Comisia pentru muncă şi protecţie sociala a Camerei  
Deputaţilor şi cu Comisia pentru muncă, familie  

şi protecţie socială a Senatului 
 
1. Audierea candidaţilor în vederea numirii membrilor 
Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii 
Private. 
 

07 şi 08 iunie 2006 
I. ŞEDINŢĂ COMUNĂ 

cu Comisia pentru administraţie, publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic 

 
I. FOND 

 
1. Proiectul de Lege privind finanţele publice 
locale.PLX466/2006 – Raport comun  cu Comisia pentru 
administraţie, publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic 

 
II. ŞEDINŢA COMISIEI PENTRU BUGET,  

FINANŢE ŞI BĂNCI 
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2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 23/2006 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi 
funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul 
bancar.PLX423/2006 
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală.PLX501/2006 
4. Proiectul de Lege pentru completarea art. 140 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal.PLX344/2006 
5. Propunerea legislativă "Legea facturii cambiate."Plx465/2006 
6. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 571/2003, 
privind Codul Fiscal.Plx491/2006 
7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare.Plx413/2006 
8. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal.Plx428/2006 
9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal.Plx464/2006 

 
II. AVIZE 

 
10. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România 
şi Republica Austria în domeniul securităţii sociale, semnat la 
Bucureşti la 28 octombrie 2005.PLx516/2006 
11. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România 
şi Republica Ungară în domeniul securităţii sociale, semnat la 
Bucureşti la 20 octombrie 2005.PLx517/2006 
12. Propunerea legislativă "Legea asigurărilor voluntare de 
sănătate". Plx386/2006 
13. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii spitalelor nr. 270/2003. Plx390/2006 
14. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii.Plx429/2006 
15. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii 
şi alte drepturi de asigurări sociale.Plx479/2006 
16. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 157 din 14 mai 2004 privind instituirea bursei speciale 
"Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul 
public.Plx481/2006 

 
06 iunie 2006 

I. ŞEDINŢĂ COMUNĂ  
cu Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară  
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şi piaţă de capital a Senatului 
 
Comisiile au început dezbaterea ordinei de zi cu: 
 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 32/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006. PLX418/2006 în 
prezenţa domnului Vlădescu Sebastian – ministrul finanţelor publice, a doamnei 
Dascălu Doina – secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice, a domnului 
Popescu Nicolae – director general, a doamnei Oprea Gheorghiţa – director general, a 
doamnei Horobeanu Sofica- director general adjunct. 

Domnul ministru Vlădescu Sebastian a făcut o prezentare generală cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006. Domnia Sa precizează că în luna 
aprilie a.c. s-a făcut prima rectificare bugetară deoarece au fost adoptate acte 
normative cu implicaţii asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetare stabilite pentru 
anul 2006, s-au alocat fonduri suplimentare, îndeosebi pentru cheltuielile de capital şi 
pentru urgentarea finanţării unor proiecte de investiţii . 

Se propune rectificarea bugetului pe anul 2006, având ca principale 
coordonate: suplimentarea veniturilor bugetului general consolidat cu 0,6% din PIB; 
suplimentarea cheltuielilor bugetului general consolidat cu 1% din PIB; majorarea 
deficitului bugetar de la 0,5% din PIB estimat iniţial la 0,9% din PIB, justificată de 
necesitatea demarării unor proiecte pentru infrastructură în domenii prioritare: 
transporturi şi mediu, în domeniul învăţământului şi sănătăţii, pregătirii proiectelor 
publice finanţabile din fonduri structurale pentru perioada 2007-2013. 

În urma supunerii la vot, cu majoritate de voturi, Comisiile reunite au 
hotărât întocmirea unui raport comun de admitere. 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului de execuţie a fondului naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate şi a contului general al datoriei publice aferente anului 2004. 
BPI593/2006 

În urma supunerii la vot, cu majoritate de voturi, Comisiile reunite au 
hotărât întocmirea unui raport comun de admitere. 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Contului general anual de execuţi a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004, precum şi a contului general anual 
de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2004.BPI592/2006 

În urma supunerii la vot, cu majoritate de voturi, Comisiile reunite au 
hotărât întocmirea unui raport comun de admitere. 

 
II. ŞEDINŢĂ COMUNĂ  

cu Comisia pentru muncă şi protecţie sociala a Camerei  
Deputaţilor şi cu Comisia pentru muncă, familie  

şi protecţie socială a Senatului 
 
1. Audierea candidaţilor în vederea numirii membrilor Consiliului Comisiei 

de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. 
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În urma audierii candidaţilor, comisiile reunite, cu majoritate de voturi, au 
hotărât numirea următorilor membri: 

- preşedinte : - domnul Mircea Oancea - Grup parlamentar PD  
- vicepreşedinte: - domnul Ion Giurescu - Grup parlamentar PSD  
- membrii: - domnul Mircea Oancea – Grup parlamentar  PD 

- domnul  Ion Giurescu – Grup parlamentar  PSD 
- domnul Ştefan Emanuel Prigoreanu – Grup parlamentar  PC 
- domnul Doru Claudian Frunzulică – Consiliul Economic şi 

Social 
-  domnul Vlad Soare – Consiliul Economic şi Social 

 
07 şi 08  iunie 2006 

 
I. ŞEDINŢĂ COMUNĂ 

cu Comisia pentru administraţie, publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic 

 
I. FOND 

 
      1. Proiectul de Lege privind finanţele publice locale.PLX466/2006 

Proiectul de Lege privind finanţele publice locale s-a dezbătut în prezenţa 
următorilor  reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice: domnul Claudiu Doltu – 
secretar de stat, domnul Alecu Dumitru – şef serviciu,  doamna Mitre Liliana – 
director general adjunct, doamna Soviani Georgeta – sef serviciu, domnul Cazan 
Solvin –consilier şi în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Administraţiei şi 
Internelor: domnul Liviu Radu- secretar de stat, Viorel Cristea- director , Radu 
Comşa – consilier, domnul Dan Marinescu – şef serviciu 

Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare instituirea cadrului  
juridic privind finanţele publice locale, propunându-se în acelaşi timp abrogarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 108/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, în vigoare la această dată. 

Principalele propuneri cuprinse în proiectul de lege sunt următoarele: 
- introducerea şi definirea unor concepte, termeni şi expresii noi în scopul 

aplicării unitare şi fără interpretări, de către toate instituţiile implicate în procesul 
bugetar; 

- introducerea şi definirea în textul proiectului de lege a patru principii 
bugetare noi, respectiv, principiul autonomiei locale financiare, principiul consultării, 
principiul proporţionalităţii şi principiul solidarităţii; 

- reglementarea conform căreia fondurile destinate echilibrării bugetelor 
locale vor fi repartizate direct de către direcţiile judeţene ale finanţelor publice, 
asigurându-se obiectivitate şi transparenţă în aplicarea formulelor de repartizare; 

- excluderea de la repartizarea fondurilor pentru echilibrarea bugetelor 
locale a localităţilor care au un venit mediu pe cap de locuitor mai mare decât media 
judeţeană; 

- creşterea responsabilităţii autorităţilor executive în alocarea resurselor; 
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- elaborarea şi aprobarea bugetelor locale cu secţiuni de funcţionare şi 
secţiuni de dezvoltare ca anexe începând cu anul 2009; 

- creşterea cu 5% a gradului de îndatorare a autorităţilor publice locale 
pentru obţinerea de resurse financiare suplimentare destinate finanţării unor acţiuni 
multianuale şi cofinanţării proiectelor cu finanţare europeană; 

- reglementarea insolvabilităţii unităţilor administrativ-teritoriale; 
- obligaţia publicării pe pagina de internet a instituţiilor publice a 

proiectului de buget, a bugetului aprobat, execuţia bugetului, a contului de execuţie, 
actualizarea acestora efectuându-se cel puţin trimestrial; 

- introducerea unor dispoziţii care dau posibilitatea primarului de a 
verifica la organul fiscal teritorial corecta înregistrare fiscală a contribuabililor de pe 
raza unităţii administrativ - teritorială; 

- introducerea de sancţiuni pentru elaborarea de prognoze incorecte şi 
pentru raportări eronate privind realizarea veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale. 

Domnul Fenechiu Relu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a condus dezbaterile pe articole, de la art. 
1 la art. 32 alin. (2). 

La articolul 2, punctul 38 domnul Dan Marinescu propune modificarea 
definiţiei dată insolvabilităţii.  

În Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei se prevede ca în toate 
actele normative termenul  de „insolvabilitate” să se înlocuiască cu termenul de 
„insolvenţă”. 

Cu majoritate de voturi propunerea a fost preluată ca amendament. 
Supus la vot, articolul 2 în integralitate, cu amendamentele prezentate s-a 

adoptat în unanimitate de voturi. 
La art. 32 alin. (1), domnii Lakatos Peter şi Erdei Doloczi Istvan – deputaţi 

UDMR au prezentat un amendament. Pentru susţinerea  acestuia, domnul deputat 
Lakatos Peter precizează că prin efectuarea repartizărilor de către direcţiile generale 
ale finanţelor publice judeţene, respectiv de către Direcţia generală a finanţelor 
publice a municipiului Bucureşti, nu se elimină veriga intermediară ci se transferă 
competenţele de la o autoritate judeţeană aleasă în mod democratic la un serviciu 
descentralizat care este condus de un funcţionar public. 

În urma supunerii la vot, cu 22 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă, 
amendamentul a fost respins. 

Urmare faptului că amendamentul de la alineatul (1) al articolului 32 s-a 
respins, amendamentul de la alineatul (2) al art. 32 a fost retras de către autori. 

Amendamentul de la alineatul (7) al articolului 32 propus de domnii 
Lakatos Peter şi Erdei Doloczi Istvan – deputaţi UDMR, a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi. 

Supus la vot, articolul 32 în integralitate, cu amendamentul acceptat s-a 
adoptat cu unanimitate de voturi. 

Domnii Lakatos Peter şi Erdei Doloczi Istvan – deputaţi UDMR propun un 
amendament la alineatul (3) al articolului 33 în sensul creşterii la 30% a cotei care se 
alocă bugetului local al judeţului şi la 20% a cotei care se repartizează prin hotărâre a 
consiliului judeţean pentru susţinerea programelor de dezvoltare rurală care necesită 
cofinanţare locală.  
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Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu consideră că procentul de 15% propus 
de Guvern este insuficient în actualele condiţii iar o majorare a cotei este absolut 
necesară. Argumentul Domniei Sale este legat de anul 2007 când pentru susţinerea 
programelor  de dezvoltare rurală este necesară cofinanţarea locală.  

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu  apreciază că o creştere la 20% a cotei 
ce se repartizează prin hotărâre a consiliului judeţean  ar trebui să fie o preocupare a 
tuturor şi susţine cota de 30% pentru  alocare la bugetul local al judeţului. 

Domnul vicepreşedinte Săpunaru Nini propune să rămână procentul de 
15%. 

Domnul deputat Ruşanu Dan Radu apreciază că procentul de 15% a fost şi 
este insuficient. Este un mijloc de presiune a Consiliilor Judeţene, vor fi mai multe 
solicitări decât banii existenţi şi va fi o listă de priorităţi. 

Domnul deputat Soporan Vasile Filip propune ca pe lângă cota de 15% să 
se introducă încă un procent de 15% pentru dezvoltarea asociaţiilor intercomunitare. 

Domnul vicepreşedinte Săpunaru Nini propune o cotă de 27% alocată 
bugetului local al judeţului – amendament respins. 

Domnul deputat Tudor Constantin propune eliminarea unui criteriu de 
repartizare, respectiv cel al suprafeţei din intravilanul unităţii administrativ-
teritoriale. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu supune la vot amendamente formulate. 
Astfel, cu unanimitate de voturi, repartizarea după suprafaţa din intravilanul unităţii 
administrativ-teritoriale, rămâne un criteriu de repartizare. 

Amendamentul privind majorarea procentului la 20%, cu precizarea ca 
aceşti bani să fie utilizaţi pentru proiecte de infrastructură locală, s-a adoptat cu 
majoritate de voturi. 

Propunerea de introducere a unui procent de 15% pentru asociaţiile 
intercomunitare a fost retrasă. 

Amendamentul privind cota de 30% alocată bugetului propriu al judeţului s-
a aprobat cu majoritate de voturi. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu propune constituirea unei subcomisii 
pentru definitivarea articolului 33. 

La articolul 63 alineatul (4) domnul deputat Martin Eduard şi domnul 
deputat Bardan Stefan Cornel –Comisia pentru administraţie publică , propun fiecare 
un amendament de majorare a procentului de îndatorare la 30% iar doamna deputat 
Iordache Graţiela susţine un procent de îndatorare 40%. 

Domnul Claudiu Doltu menţionează că media de îndatorare a localităţilor 
locale nu depăşeşte procentul de 10%. Domnia Sa precizează că MFP nu se opune 
creşterii gradului de îndatorare dar susţine cota de 25% ca fiind o limită de prudenţă. 

Doamna deputat Rusu Mihaela menţionează că oricum băncile finanţatoare 
vor face analiza şi nu vor acorda creditul dacă îndatorarea este prea mare. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu recomandă prudenţă. Domnia Sa 
apreciază că ar fi bine să se vadă rezultatele  procentului propus de MFP în perioada 
imediat următoare. 

Domnul deputat Ruşanu împărtăşeşte punctul de vedere al domnului 
preşedinte Mihai Tănăsescu.  
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Domnul deputat Puchianu Ion – deputat al Comisiei pentru administraţie 
publică consideră că este bine să se ţină seama de oportunităţi , să nu se limiteze acest 
grad de îndatorare, să nu se limiteze proiectele de dezvoltare. Domnia Sa consideră că 
nu este nevoie de prudenţă, nu există risc la autorităţile locale aflate într-un proces de 
dezvoltare. Banca face calculul de risc. 

Supus la vot  cu 10 voturi pentru, 12 voturi împotrivă şi 2 abţineri , 
amendamentul a fost respins. 

 Dezbaterile au continuat pe articole şi s-a votat fiecare articol în parte. 
În urma supunerii la vot, cu majoritate de voturi, Comisiile reunite au 

hotărât întocmirea unui raport comun cu amendamente. 
 

 II. ŞEDINŢA COMISIEI PENTRU BUGET,  
FINANŢE ŞI BĂNCI 

 
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 
 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 23/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 
privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul 
bancar.PLX423/2006 s-a dezbătut în prezenţa domnului Claudiu Doltu – secretar de 
stat la MFP şi domnul Alexandru Matei -  director la Fondul de garantare bancară. 

La întocmirea prezentului proiect s-a ţinut seama de recomandarea echipei 
de experţi străini făcută Fondului privind schimbarea politicii de finanţare, în sensul 
implementării unei formule mixte care presupune reducerea contribuţiei anuale la un 
nivel optim, concomitent cu completarea finanţării acestuia prin linii de credit stand-
by acordate anual, în lei, Fondului, de către instituţiile de credit autorizate să 
funcţioneze în România, participante la Fond, proporţional cu cota fiecărei instituţii 
de credit deţinută în volumul total al depozitelor din categoria celor garantate în 
condiţiile stabilite de lege, raportate Fondului la data de 31 decembrie a anului 
precedent celui în care se încheie convenţiile de credit. 

Se propune ca pentru anul 2006 cota de contribuţie să fie de 0,2%( faţă de 
0,4% în prezent) iar pentru anul 2007, cota va fi de 0,1%. Pentru anul 2008, cota 
contribuţiei anuale va fi stabilită de Fond, cu aprobarea BNR şi nu va depăşi nivelul 
maxim de 0,5%. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui raport cu amendamente. 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 22/2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală.PLX501/2006 s-a dezbătut în prezenţa domnului Hutucă Bogdan – 
vicepreşedinte ANAF şi a doamnei Tanţi Anghel – şef proiect. 

Intervenţia legislativă vizează acordarea unei perioade de graţie în cadrul 
căreia societăţile comerciale cu capital de stat, care desfăşoară activităţi de interes 
vital pentru economia naţională să nu fie supuse procedurii de executare silită. 

În urma supunerii la vot, cu majoritate de voturi (o abţinere doamna deputat 
Iordache Graţiela), Comisia a hotărât întocmirea unui raport în forma adoptată de 
Senat. 
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3. Proiectul de Lege pentru completarea art. 140 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal.PLX344/2006 s-a dezbătut în prezenţa domnului Claudiu Dolţu – 
secretar de stat la MFP. 

Domnul Claudiu Doltu informează membrii comisiei motivele pentru care 
MFP nu susţine proiectul de Lege aflat în dezbatere. Domnia Sa consideră că 
România are o cotă de TVA decentă din punct de vedere al consumatorilor. 
Deasemenea reducerea cotei de TVA nu duce la reducerea preţului produsului 
respectiv la consumatorul final, agenţii economici fiind interesaţi în mărirea profitului 
propriu, păstrând aceleaşi preţuri . 

Domnul Claudiu Doltu în motivarea respingerii aduce şi un argument 
contabil, respectiv un minus de venituri de 0,5% din PIB. 

Doamna deputat Iordache Graţiela precizează că prin această iniţiativă se 
doreşte scăderea TVA la produsele de bază. Domnia Sa se întreabă „Cei din piaţă nu 
vor scădea preţul?” considerând că astfel domnul Claudiu Doltu afirmă că nu există 
economie de piaţă. Doamna deputat Iordache consideră că de fapt este o problemă de 
incapacitate administrativă de a gestiona acest TVA diferenţiat şi îi solicită domnului 
Claudiu Dolţu să-şi asume această problemă în mod public. 

Doamna Deputat Iordache Graţiela îşi exprimă disponibilitatea în 
amendarea textului iniţial care va avea un impact bugetar de maxim 3,5 milioane 
RON. 

Punctul de vedere al reprezentantul MFP asupra amendamentului formulat  
de doamna Iordache este negativ. 

Supus la vot, amendamentul doamnei deputat Iordache cu 8 voturi pentru, 
12 voturi împotrivă şi o abţinere, a fost respins. 

În urma supunerii la vot a proiectului de Lege, cu majoritate de voturi, 
Comisia a hotărât întocmirea unui raport de respingere. 

4. Propunerea legislativă "Legea facturii cambiate."Plx465/2006 
Propunerea legislativă are ca obiect reglementarea utilizării facturii 

cambiate necesară fluidizării circuitului fiscal şi operaţiunilor de plată pentru 
persoane fizice şi persoane juridice, în scopul întăririi disciplinei financiare şi 
îmbunătăţirii mediului economic prin colectarea taxelor de către stat. 

În urma supunerii la vot a proiectului de Lege, cu majoritate de voturi, 
Comisia a hotărât întocmirea unui raport de respingere. 

5. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 571/2003, privind 
Codul Fiscal.Plx491/2006 

Prin această propunere legislativă se propune ca o cotă de 75% din sumele 
reprezentând accizele pentru uleiurile minerale încasate la bugetul de stat, să se 
utilizeze în scopul finanţării unor cheltuieli privind drumurile publice, respectiv 65% 
pentru drumurile de interes naţional şi 35% pentru drumurile de interes judeţean şi de 
interes local. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
respingerea deoarece urmează să se dezbată proiectul de act normativ pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare iar prevederile prevăzute în prezenta propunere legislativă vor 
a fi analizate pentru a fi preluate, dacă este cazul, în noul act normativ. 
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6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare.Plx413/2006 

Prezenta propunere legislativă  are ca obiect de reglementare modificarea 
art. 116 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal care se referă la reţinerea 
impozitului din veniturile impozabile obţinute de nerezidenţi. 

 Astfel se propun următoarele: 
-   impozitul datorat de nerezidenţi pentru veniturile impozabile obţinute 

din România se calculează, se reţine şi se varsă la bugetul de stat, de 
către instituţia financiară care efectuează transferul respectiv; 

- modificarea cotei de impozitare pentru dobânzile la depozite la termen, 
certificate de depozit şi alte instrumente de economisire la bănci şi la 
alte instituţii de credit de la 10% la16%; 

-  modificarea cotei de impozitare aplicabilă altor venituri impozabile 
obţinute în România – cu excepţia celor obţinute din jocuri de noroc de 
la 15% la 16%. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
respingerea deoarece urmează să se dezbată proiectul de act normativ pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare iar prevederile prevăzute în prezenta propunere legislativă vor 
a fi analizate pentru a fi preluate, dacă este cazul, în noul act normativ. 

7. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal.Plx428/2006 

Intervenţia legislativă constă în înlocuirea procentului de 2% cât este în 
prezent, aplicat impozitului pe venitul anual, pentru sponsorizarea entităţilor 
nonprofit , la 4%. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
respingerea deoarece urmează să se dezbată proiectul de act normativ pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare iar prevederile prevăzute în prezenta propunere legislativă vor 
a fi analizate pentru a fi preluate, dacă este cazul, în noul act normativ 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal.Plx464/2006 

Prezenta propunere legislativă  are ca obiect modificarea Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul extinderii 
deductibilităţii unor categorii de cheltuieli, prelevării şi utilizării pentru refacerea 
zonelor afectate de calamităţi, a unor sume din impozitul pe profit ş pe venitul 
colectat. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
respingerea deoarece urmează să se dezbată proiectul de act normativ pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare iar prevederile prevăzute în prezenta propunere legislativă 
vor a fi analizate pentru a fi preluate, dacă este cazul, în noul act normativ. 
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II. AVIZE 
 

9. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi 
Republica Austria în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 28 
octombrie 2005.PLx516/2006 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
avizarea favorabilă a acestui proiect de Lege. 

10. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi 
Republica Ungară în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 20 
octombrie 2005.PLx517/2006 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
avizarea favorabilă a acestui proiect de Lege. 

11. Propunerea legislativă "Legea asigurărilor voluntare de sănătate". 
Plx386/2006 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare asigurările voluntare 
de sănătate, care în opinia iniţiatorilor face parte din pachetul de reformă al 
sistemului sanitar. 

În urma supunerii la vot, cu majoritate de voturi (4 abţineri), Comisia a 
hotărât avizarea negativă a acestei propuneri legislative. 

12. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
spitalelor nr. 270/2003. Plx390/2006 

Propunerea legislativă vizează, în esenţă, introducerea unor măsuri menite 
să eficientizeze managementul spitalelor, prin introducerea unor noi structuri 
organizatorice şi realizarea unui echilibru între resurse şi nevoile de sănătate ale 
populaţiei. 

În urma supunerii la vot, cu majoritate de voturi (4 abţineri), Comisia a 
hotărât avizarea negativă a acestei propuneri legislative. 

13. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii.Plx429/2006 

Scopul propunerii legislative este armonizarea dispoziţiilor legii de bază cu 
reglementările europene în domeniu şi îndeplinirea angajamentelor asumate de 
România în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, referitor la 
întreprinderile mici şi mijlocii. 

În urma supunerii la vot, cu majoritate de voturi (3 abţineri), Comisia a 
hotărât avizarea negativă a acestei propuneri legislative. 

14. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19 
din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale.Plx479/2006 

Prin prezenta propunerea legislativă se doreşte introducerea unui nou 
concept în materie, respectiv acela de „pensie pentru limită de vârstă” cu caracter 
facultativ. 

În urma supunerii la vot, cu majoritate de voturi (3 voturi pentru), Comisia 
a hotărât avizarea negativă a acestei propuneri legislative. 
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15. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 157 
din 14 mai 2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru 
formarea managerilor din sectorul public.Plx481/2006 

Propunerea legislativă re ca obiect modificarea şi completarea Legii nr. 157 
din 14 mai 2004 privind instituirea bursei speciale „Guvernul României” pentru 
formarea managerilor din sectorul public, vizând protejarea beneficiarilor burselor 
speciale, în situaţia în care, la întoarcerea în ţară, nu există suficiente posturi vacante, 
prin implicarea Guvernului României. 

În urma supunerii la vot, cu majoritate de voturi (6 voturi pentru-PSD şi 9 
voturi împotrivă), Comisia a hotărât avizarea negativă a acestei propuneri 
legislative. 

 
 

 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Mihai Nicolae Tănăsescu 

 
 
 
 

Întocmit, 
Ene Giorgiana 

 
 


	PROCES – VERBAL
	I. ŞEDINŢĂ COMUNĂ
	I. FOND
	I. ŞEDINŢĂ COMUNĂ
	I. ŞEDINŢĂ COMUNĂ
	I. FOND

