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Vă înaintăm, alăturat, Raportul suplimentar asupra Legii pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2006 privind suspendarea executării silite a 
creanţelor fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală faţă de 
Societatea Naţională Îmbunătăţiri Funciare – S.A., reexaminată la cererea 
Preşedintelui României, cu care comisia noastră a fost sesizată în fond cu adresa 
Biroului Permanent nr. PLx. 960 /12 iunie 2007. 
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RAPORT SUPLIMENTAR 
 

asupra Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2006 privind 
suspendarea executării silite a creanţelor fiscale administrate de Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală faţă de Societatea Naţională Îmbunătăţiri Funciare – S.A. 
  

     Cu adresa nr.PL.x. 960 /12 iunie 2007, Biroul Permanent  a sesizat Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci pentru întocmirea unui raport suplimentar asupra Legii 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2006 privind suspendarea 
executării silite a creanţelor fiscale administrate de Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală faţă de Societatea Naţională Îmbunătăţiri Funciare – S.A., 
reexaminată la cererea Preşedintelui României. 

     În şedinţa din data de 12 iunie 2007 Camera Deputaţilor, în temeiul art. 104 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a hotărât retrimiterea Legii pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2006 privind suspendarea 
executării silite a creanţelor fiscale administrate de Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală faţă de Societatea Naţională Îmbunătăţiri Funciare – S.A., 
reexaminată la cererea Preşedintelui României, la Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci în vederea întocmirii unui raport suplimentar. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi. 

Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2006 
privind suspendarea executării silite a creanţelor fiscale administrate de Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală faţă de Societatea Naţională Îmbunătăţiri Funciare 
– S.A., reexaminată la cererea Preşedintelui României, are ca obiect de reglementare 
suspendarea pentru o perioadă de 3 ani a executării silite a creanţelor fiscale 
administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală faţă de Societatea 
Naţională Îmbunătăţiri Funciare – S.A. 

  Legea face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 76 din 
Constituţia României, republicată. 



La dezbaterea legii au participat , in conformitate cu prevederile art.54 şi 55 
din Regulamentul Camerei, republicat: domnul Eugen Ciorici – vicepreşedinte 
A.N.A.F. 

La lucrările comisiei au participat  20  deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi. 
Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2006 

privind suspendarea executării silite a creanţelor fiscale administrate de Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală faţă de Societatea Naţională Îmbunătăţiri Funciare 
– S.A., reexaminată la cererea Preşedintelui României, a fost aprobată de Senat în 
şedinţa din data de 3 mai 2007 . În urma reexaminării, Senatul a respins cererea 
formulată de Preşedintele României. 

Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2006 
privind suspendarea executării silite a creanţelor fiscale administrate de Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală faţă de Societatea Naţională Îmbunătăţiri Funciare 
– S.A., reexaminată la cererea Preşedintelui României, potrivit art. 75 din Constituţia 
României, republicată şi a art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 

In urma dezbaterii în şedinţa din data de 19 septembrie 2007, comisia 
propune Plenului Camerei Deputaţilor aprobarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.77/2006 privind suspendarea executării silite a creanţelor 
fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală faţă de Societatea 
Naţională Îmbunătăţiri Funciare – S.A., reexaminată la cererea Preşedintelui 
României, în forma prezentată de Guvern, având în vedere faptul că termenul de 6 
luni de suspendare a executării silite , reglementat de ordonanţă a fost depăşit. 
Totodată, menţionăm că prin Ordinul nr. 762 din data de 4 septembrie 2007 al 
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind instituirea procedurii de 
administrare specială la Societatea Naţională ”Îmbunătăţiri Funciare” - S.A. 
Bucureşti, s-a instituit administrarea specială la Societatea Naţională Îmbunătăţiri 
Funciare – S.A. La data instituirii acestei proceduri se instituie şi procedura de 
supraveghere financiară a societăţii, în scopul reducerii gradului de îndatorare a 
acesteia. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Aurel Gubandru 

SECRETAR, 
 

Radu Cătălin Drăguş 
 
 
        Expert parlamentar 
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