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La lucrările comisiei din zilele de 16, 17 şi 18 octombrie 2007 sunt prezenţi 

23 deputaţi, fiind absenţi motivat 4, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: 
 
- Viorel Cristea 
- Antonescu Olimpiu 
- Doică Cătălin 
- Andrei Laurenţiu 
- Daniel Chiţoiu 
- Busuioc Ion 
- Tudor Baltă 
- Marinela Nemeş 
- Bulugea Marin 

Ministerul Internelor şi Reformei Administrative 
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative 
Ministerul Economiei şi Finanţelor 
Ministerul Economiei şi Finanţelor 
Ministerul Economiei şi Finanţelor 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor 
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor 
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor 

 
Lucrările comisiei au fost conduse de domnul Aurel Gubandru, 

preşedintele comisiei. 
 
Comisia a adoptat cu majoritate de voturi următoarea ordine de zi: 

 
I. FOND 
 

1. Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale. PLx281/2007 

2. Proiect de Lege pentru reglementarea sprijinului financiar 
acordat tinerilor şi familiilor de tineri la închirierea 
locuinţei.PLx323/2007 

Administrator
Original
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3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 46/2007 pentru completarea art.63 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale.PLx536/2007 

4. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea 
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale.PLx614/2007 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.53/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii 
de consultanţă fiscală.PLx632/2007 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.43/2007 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile 
aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în 
acordurile de finanţare încheiate între Guvernul României şi Comisia 
Europeană referitoare la Programul naţional PHARE 2005 pentru 
România, la Programul 2005 pentru sprijin comunitar în domeniul 
securităţii nucleare pentru România, la programul de sprijin 
comunitar PHARE 2005 privind măsurile de reabilitare a pagubelor 
produse de inundaţii şi de prevenire a unor astfel de evenimente, la 
Programul naţional PAHRE 2005 subprogramul 6 Programe şi 
agenţii comunitare şi sprijin pentru beneficiarii finali şi la programele 
2005 de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, 
Serbia şi Muntenegru, Moldova şi Ucraina.PLx639/2007 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.44/2007 pentru reglementarea unor aspecte financiare aplicabile în 
implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile de 
finanţare încheiate între Guvernul României şi Comisia Europeană 
referitoare la Programul naţional PHARE 2006 pentru România, la 
Programul 2006 pentru sprijin comunitar în domeniul securităţii 
nucleare pentru România şi la programele 2006 de cooperare 
transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia, Moldova şi 
Ucraina.PLx640/2007 

8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.146/2002 privind formarea şi 
utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului.PLx641/2007 

9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
136/1995 privind asigurările şi reasigurările în 
România.PLx656/2007 

 
II. AVIZE 

 
10. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 

României şi Guvernul Republicii Finlanda asupra cooperării privind 
Implementarea în Comun şi Comercializarea Internaţională a 
Emisiilor în baza Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a 
Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice, semnat la Bruxelles 
la 17 decembrie 2006.PLx660/2007 
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11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.65/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale.PLx662/2007 

12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 98/2007 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol 
Adiţional, semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia între 
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi Ministerul 
Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condiţiile de 
funcţionare a Cursului Superior Internaţional al Şcolii der Aplicaţie 
pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a jandarmeriei Române, semnată la 
Bucureşti la 11 iulie 2003, precum şi celui de-al doilea Protocol 
Adiţional, semnat la Bcureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia de 
finanţare între Ministerul Administraţiei  şi Internelor din România şi 
Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind 
participarea părţii franceze la finanţarea întreţinerii stagiarilor de la 
cursul superior internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri 
"Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 
iulie 2003.PLx669/2007 

 
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 

 
I. FOND 

 
1. Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr.273/2006 

privind finanţele publice locale. PLx281/2007. Reexaminare. Raport comun cu 
Comisia de administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. S-a 
dezbătut în prezenţa domnului Cristea Viorel – director general Ministerul Internelor 
şi Reformei Administrative. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea art.33 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, în sensul 
modificării proporţiilor privind capacitatea financiară determinată pe baza 
impozitului pe venit încasat pe locuitor, care se stabileşte la 50% faţă de 70% cât este 
în prezent, urmând ca alte criterii specifice stabilite prin hotărâre a consiliului 
judeţean să se încadreze în diferenţa de procent de 20%. 

În urma supunerii la vot, cu  majoritate de voturi, Comisiile reunite au 
hotărât menţinerea raportului iniţial. 

2. Proiect de Lege pentru reglementarea sprijinului financiar acordat 
tinerilor şi familiilor de tineri la închirierea locuinţei.PLx323/2007. Reexaminare. 
Raport comun cu Comisia de administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic. S-a dezbătut în prezenţa domnului Cristea Viorel – director 
general Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi a domnului Doică 
Cătălin-secretar de stat la Ministerul Economiei şi Finanţelor . 

Domnul preşedinte Aurel Gubandru a prezentat obiectul de reglemenate a 
proiectul de Lege şi anume acordarea unui sprijin financiar tinerilor şi familiilor de 
tineri la închirierea locuinţei, acest sprijin constând în plata de la bugetul de stat a 
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50% din cuantumul chiriei stabilită prin contractul de închiriere, dacă persoanele 
respective sunt în vârstă de până la 35 de ani, fac dovada că locuiesc efectiv în 
locuinţă şi dacă realizează venituri/persoană sub venitul mediu lunar pe economie.  

Domnul Viorel Cristea propune respingerea actului normativ motivând că 
nu s-au identificat structurile şi procedurile prin care se asigură alocarea fondurilor 
publice pentru subvenţionarea chiriilor respective, nu s-au stabilit responsabilităţile 
instituţiilor publice implicate, nu este creat un sistem instituţionalizat de monitorizare 
a chiriilor. Domnia Sa precizează că în prezent, tinerii beneficiază de locuinţe cu 
chirie subvenţionată în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările 
ulterioare, deasemenea există o prevedere legală şi pentru studenţi, care pot primi, 
lunar o subvenţie individuală.  

Domnul preşedinte Aurel Gubandru informează membri comisiei că  acest 
proiect de Lege a fost adoptat de Senat. 

Domnul Constantin Traian Igaş vicepreşedintele Comisiei pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic consideră că 
proiectul de Lege este binevenit şi îl va vota. 

Domnul deputat Drăguş Radu-Cătălin apreciază că acest act normativ va 
încuraja activitatea de închiriere a locuinţelor. 

Domnul Cătălin Doică adresează rugămintea membrilor comisiei ca în 
situaţia adoptării acestui act normativ şi de Camera Deputaţilor, în pofida punctului 
de vedere negativ al Guvernului, să se ţină cont de anumite observaţii de natură 
tehnică. 

Urmare a dezbaterii proiectului de Lege au fost făcute o serie de observaţii 
şi propuneri şi de aceea domnul deputat Mocanu Alexandru propune amânarea 
dezbaterilor pentru săptămâna viitoare  şi recomandă reprezentanţilor Ministerului 
Economiei şi Finanţelor şi Ministerului de Interne şi Reformei Administrative să se 
pună de acord şi să prezinte propuneri de amendamente. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi s-a hotărât 
AMÂNAREA dezbaterilor prezentului act normativ pentru săptămâna viitoare. 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 46/2007 pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale.PLx536/2007. Raport comun cu Comisia de administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. S-a dezbătut în prezenţa domnului 
Cristea Viorel – director general Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi a 
domnului Doică Cătălin-secretar de stat la Ministerul Economiei şi Finanţelor . 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.46/2007 pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale în sensul exceptării de la limita de îndatorare 
prevăzută de lege a împrumuturilor contractate sau garantate de unităţile 
administrativ-teritoriale pentru cofinanţarea şi/sau prefinanţarea proiectelor care 
beneficiază de fonduri nerambursabile din bugetul Uniunii Europene. 

Doamna deputat Iordache Graţiela doreşte să cunoscă dacă această 
prevedere are impact asupra datoriei publice. 

Domnul Doică Cătălin lămureşte că modificarea adusă legii nu are impact 
asupra Legii datoriei publice. 
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În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisiile reunite au 
hotărât întocmirea unui raport în forma adoptată de Senat. 

4. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale.PLx614/2007. Raport comun cu Comisia 
de administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. S-a dezbătut în 
prezenţa domnului Cristea Viorel – director general Ministerul Internelor şi Reformei 
Administrative şi a domnului Doică Cătălin-secretar de stat la Ministerul Economiei 
şi Finanţelor . 

Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare amendarea art. 
33 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, textul 
reformulându-se astfel: 

„b) 20% din sumă se repartizează, prin hotărâre a consiliului judeţean, 
pentru susţinerea cu prioritate a programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de 
infrastructură care necesită cofinanţare locală, pentru asigurarea funcţionării 
autorităţilor locale care nu dispun de resurse financiare suficiente în bugetele locale, 
precum şi pentru completarea veniturilor din taxele şi impozitele locale reduse cu 
50% ca urmare a facilităţilor acordate prin lege persoanelor care domiciliază sau 
lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta 
Dunării”. 

În urma supunerii la vot, cu majoritate de voturi, Comisiile reunite au 
hotărât respingerea propunerii legislative având în vedere că la elaborarea Legii 
finanţelor publice locale, pentru stabilirea formulelor de alocare a sumelor din unele 
venituri ale bugetului de stat s-a căutat o procedură cât mai eficientă pentru 
echilibrarea bugetelor locale, care să asigure finanţarea în completare a unităţilor 
administrativ-teritoriale, pe baza unor principii de echitate şi cu limitarea, pe cât 
posibil, a factorului uman din procesul decizional al alocărilor. Ministerul Internelor 
şi Reformei Administrative monitorizează şi evaluează în permanenţă impactul pe 
care îl are aplicarea procedurilor de echilibrare a bugetelor locale şi după analizarea 
datelor împreună cu Ministerul Economiei şi Finanţelor, în măsura în care expertizele 
o vor justifica, se va iniţia un demers legislativ având ca obiect modificarea Legii nr. 
273/2006. 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.53/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 
privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală.PLx632/2007 s-a 
dezbătut în prezenţa domnului Daniel Chiţoiu – preşedinte A.N.A.F. 
               Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2007 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de 
consultanţă fiscală, în sensul adaptării prevederilor legale la condiţiile concrete de 
desfăşurare a activităţii conform statutului de organizaţie profesională de utilitate 
publică a Camerei Consultanţilor Fiscali.  

     Prevederile nou introduse constau în clarificarea condiţiilor necesare 
persoanelor fizice pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal şi a modalităţilor de 
desfăşurare a activităţii, organizarea de către Camera Consultanţilor Fiscali a 
examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, completarea atribuţiilor 
Camerei Consultanţilor Fiscali, reglementarea condiţiilor de exercitare în România a 
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profesiei de către consultanţii fiscali care au obţinut calificarea profesională în alt stat 
membru al Uniunii Europene. 

Doamna deputat Iordache Graţiela consideră că acest act normativ este 
„absolut un act cu dedicaţie” şi menţionează că nu este de acord cu definirea 
obiectului de activitate, considerându-l prea restrictiv. 

Domnul deputat Săpunaru Nini a prezentat un număr de amendamente. În 
urma supunerii la vot, cu majoritate de voturi, amendamentele au fost adoptate.  

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

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2007 
pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea 
programelor PHARE prevăzute în acordurile de finanţare încheiate între Guvernul 
României şi Comisia Europeană referitoare la Programul naţional PHARE 2005 
pentru România, la Programul 2005 pentru sprijin comunitar în domeniul securităţii 
nucleare pentru România, la programul de sprijin comunitar PHARE 2005 privind 
măsurile de reabilitare a pagubelor produse de inundaţii şi de prevenire a unor astfel 
de evenimente, la Programul naţional PAHRE 2005 subprogramul 6 Programe şi 
agenţii comunitare şi sprijin pentru beneficiarii finali şi la programele 2005 de 
cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia şi Muntenegru, 
Moldova şi Ucraina.PLx639/2007 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui raport în forma adoptată de Senat. 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.44/2007 
pentru reglementarea unor aspecte financiare aplicabile în implementarea 
programelor PHARE prevăzute în acordurile de finanţare încheiate între Guvernul 
României şi Comisia Europeană referitoare la Programul naţional PHARE 2006 
pentru România, la Programul 2006 pentru sprijin comunitar în domeniul securităţii 
nucleare pentru România şi la programele 2006 de cooperare transfrontalieră a 
României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia, Moldova şi Ucraina.PLx640/2007 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui raport în forma adoptată de Senat. 

8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate 
prin trezoreria statului.PLx641/2007 s-a dezbătut în prezenţa domnului Doică Cătălin 
– secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice. 

Aceast proiect de Lege reglementează posibilităţii efectuării de încasări şi 
plăţi şi în lei şi valută( în lei se derulează la momentul actual) prin trezoreria statului 
la nivel central, începând cu anul 2008, realizând şi corelarea cu prevederile noii legi 
a datoriei publice.  

Domnul deputat Muşetescu Tiberiu-Ovidiu recomandă republicarea actului 
normativ. 

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

9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 
privind asigurările şi reasigurările în România.PLx656/2007 s-a dezbătut în prezenţa 
domnului Tudor Baltă – vicepreşedinte Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. 
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Domnul Tudor Baltă informează membri comisiei asupra modificărilor actuale 
privind Legea Nr. 136/1995 care reglementează constatul amiabil. În ceea ce priveşte 
introducerea vignetei şi sancţionarea pentru situaţiile în care aceasta nu este afişată la 
loc vizibil, această modificare se impune ca urmare a recomandărilor experţilor 
Uniunii Europene şi constituie o măsură care să conducă la creşterea gradului de 
cuprindere în asigurare a vehiculelor, scop primordial de astfel şi decisiv în semnarea 
Acordului Multilateral. 

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

 
II. AVIZE 

 
10. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României 

şi Guvernul Republicii Finlanda asupra cooperării privind Implementarea în Comun 
şi Comercializarea Internaţională a Emisiilor în baza Protocolului de la Kyoto la 
Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice, semnat la 
Bruxelles la 17 decembrie 2006.PLx660/2007 

În urma supunerii la vot, cu majoritate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz favorabil . 

11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.65/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale.PLx662/2007 

      În urma supunerii la vot, cu majoritate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz negativ . 

12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 98/2007 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol Adiţional, 
semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia între Ministerul Internelor şi 
Reformei Administrative şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză 
privind condiţiile de funcţionare a Cursului Superior Internaţional al Şcolii der 
Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a jandarmeriei Române, semnată la 
Bucureşti la 11 iulie 2003, precum şi celui de-al doilea Protocol Adiţional, semnat la 
Bcureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia de finanţare între Ministerul Administraţiei  şi 
Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză 
privind participarea părţii franceze la finanţarea întreţinerii stagiarilor de la cursul 
superior internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a 
Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003.PLx669/2007 

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

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Aurel Gubandru 
 

Întocmit, 
Ene Giorgiana 
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