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                                                Sinteza lucrărilor Comisiei
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           Marţi 26 martie 2002

           Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea:
          1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.4/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe. (PL
128/18.03.2002).
            2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice,
stabilite prin titluri executorii (PL 129/18.03.2002).

 3. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.
            Au fost invitaţi şi au participat la lucrările Comisiei din Ministerului
Finanţelor Publice: domnul Hofnăr Robert � director general adjunct, doamna Ilie
Doina � director, doamna Forsea Simona � director adjunct, doamna Drăghici Alis �
consilier juridic.

Lucrările şedinţei au fost conduse de  domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu şi
de domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe.

La primul punct al ordinei de zi, proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonanţei  Guvernului nr.4/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe a
fost prezentat de reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice: domnul Hofnăr
Robert, care a subliniat necesitatea perfecţionării sistemului de înregistrare fiscală, prin
următoarele modificări şi completări: generalizarea principiului înregistrării fiscale
prin depunerea declaraţiei de înregistrare fiscală de către contribuabilii supuşi
impozitului pe venitul global pentru care plăţile anticipate se realizează prin reţinere la
sursă; integrării coerente şi unitare a procedurilor de înregistrare a contribuabililor
plătitori de TVA şi accize în cadrul general al înregistrării fiscale instituit de
Ordonanţa Guvernului nr.82/1998; crearea cadrului legal care să permită Ministerului
Finanţelor Publice, prin unităţile sale teritoriale, angajarea de personal sezonier pentru
lucrări de volum mare care nu necesită  specializări deosebite în domeniul economic,
fiscal sau informatic.

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, prin vot în unanimitate,
avizarea acestui proiect de lege în forma adoptată de Senat.
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La punctul doi al ordinei de zi, reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice a
prezentat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2002
privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri
executorii, arătând că se impunea o reglementare specială în materie pentru a realiza
cadrul legal pentru ca instituţiile publice să efectueze plata voluntară a sumelor
stabilite prin titluri executorii din creditele bugetare aferente poziţiilor de cheltuieli la
care se încadrează obligaţiile respective.

Membrii Comisiei au solicitat informaţii suplimentare privind mecanismul
propus, care a fost apreciat de unii deputaţi ca amestec brutal în atribuţiile Ministerului
de Justiţie şi în contradicţie cu prevederile Codului de procedură civilă.

Reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice, doamna director Ilie Doina a
prezentat detaliat aspectele menţionate.

Propunerea domnului deputat Ion Mocioi de respingere a acestui proiect de lege
a fost supusă la vot şi respinsă cu 5 voturi pentru şi 22 voturi contra.

Domnul deputat Iuliu Vida a propus avizarea acestui proiect de lege în forma
adoptată de Senat.

În continuare, s-a trecut la votatea propunerii domnului deputat Iuliu Vida de
avizare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2002
privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri
executorii în forma adoptată de Senat.

Acest proiect de Lege a fost avizat cu 22 de voturi pentru, 5 voturi contra şi nici
o abţinere în forma adoptată de Senat.
           S-a trecut apoi, la ultimul punct al ordinii de zi privind problemele curente ale
activităţii Comisiei.    
         Din numărul total de 31 deputaţi au absentat: grup parlamentar PSD: Popescu
Ioan Dan, Puwak Hildegard Carola şi Cazan Leonard şi grup parlamentar PNL:
Napoleon Pop.

Miercuri 27 martie  2002

     Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a prevăzut continuarea dezbaterii pentru
avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalităţi
administrative  pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor (PL
735/28.01.2002).

Au fost invitaţi şi au participat la lucrările Comisiei din partea Secretariatului
General al Guvernului: domnul Iliuţă Nicolae - director; din partea Ministerului pentru
Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie: domnul Ion Taban � secretar de stat şi
doamna Mihaela Smârcea � şef serviciu; din partea Ministerului Sănătăţii şi Familiei:
doamna Ioana Iacob � director general adjunct; din partea Ministerului Apelor şi
Protecţiei Mediului � domnul George Pretorian � director, din partea Ministerului
Finanţelor Publice: doamna Ene Adriana � şef serviciu; din partea Ministerului
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor: doamna Barcan Mirela � expert; din partea
Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale: doamna Cecilia Sebe � expert, doamna
Adriana Ion � expert şi doamna Tamara Iacob � inspector de muncă; din partea
Camerei de Comerţ şi Industrie a României: domnul Drăgan Teodor � vicepreşedinte şi
doamna Topor Lucia � director.
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Lucrările şedinţei au fost conduse de  domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu şi
de domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe.

Membrii Comisiei au continuat dezbaterile pe articole a prevederilor proiectului
de Lege aprobat de Senat şi a amendamentelor depuse.

Au avut loc discuţii referitoare la prevederile art.6 alin.(4)  până final şi au fost
dezbătute amendamentele prezentate.

Ca urmare a votului membrilor Comisiei au fost aprobate32 amendamente.
De asemenea, a fost supus votului fiecare articol în parte cu amendamentele

aprobate.
Având în vedere numărul mare de modificări şi completări aduse acestui act

normativ, în final, membrii Comisiei au aprobat prin vot republicarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative
pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor, în Monitorul Oficial
Partea I.

  Din numărul total de 31 deputaţi au absentat: grup parlamentar PSD: Popescu
Ioan Dan, Puwak Hildegard Carola şi Cazan Leonard.

Joi 28 martie 2002

Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a prevăzut continuarea dezbaterii pentru
avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalităţi
administrative  pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor (PL
735/28.01.2002).

Lucrările şedinţei au fost conduse de  domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu şi
de domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe.

Ţinând seama că dezbaterile la acest proiect de lege au fost finalizate în şedinţa
de miercuri 27 martie 2002,  membrii Comisiei au hotărât, prin vot, discutarea
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2002 privind unele
măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a
societăţilor comerciale, începând cu discutarea modului de respectare al obligaţiilor
părţilor din contractele încheiate de APAPS, pe baza informărilor primite de la
APAPS.

Membrii Comisiei au hotărât ca dezbaterile la acest proiect de lege să continue
în săptămână 1-5 aprilie 2002.

Din numărul total de 31 deputaţi au absentat: grup parlamentar PSD: Popescu
Ioan Dan, Puwak Hildegard Carola şi Cazan Leonard.

                     PREŞEDINTE,
                 Dan Radu Ruşanu

                                                      SECRETAR,
   Lucia-Cornelia Lepădatu
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        Expert parlamentar
           Olga Tutoveanu
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