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La lucrările comisiei din ziua de 19 februarie 2008 sunt prezenţi 

28 deputaţi, fiind absenţi motivat 1. 
 
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: 
 
- doamna Doina Dascălu - Ministerul Economiei şi 

Finanţelor; 
- doamna Mihaela Davidovici - M.E.F.; 
- doamna Mariana Vizoli - M.E.F.; 
- doamna Gheorghiţa Toma - M.E.F.; 
- doamna Gabriela Tudose - M.E.F. 

 
Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Aurel Gubandru, 

preşedintele comisiei. 
 
Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de 

zi: 
FOND 

 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.90/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale 
în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi reglementări în 
domeniul cheltuielilor de personal.(PLx 734/2007) 
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2. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 104/2007 privind înfiinţarea Fondului pentru 
dezvoltarea satului românesc.(PLx861/2007) 
3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.106/2007 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.(PLx819/2007) 
4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal.(PLx608/2007) - 
Raport suplimentar 
5. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal.(PLx680/2007) - Raport suplimentar 
6. Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (6) al 
articolului 258 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
Fiscal.(PLx824/2007)  
7. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal.(PLx109/2007)  
8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.(PLx810/2007)  
9. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea şi completarea 
Legii contabilităţii nr.82/1991.(PLx860/2007) - Raport 
suplimentar 
10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.103/2007 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea şi 
amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor 
publice.(PLx855/2007) - Raport suplimentar 
11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 105/2007 pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.111/2006 privind finanţarea unor 
proiecte de investiţii care necesită o perioadă mai lungă de un 
an până la finalizare.(PLx822/2007) - Raport suplimentar 

 
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 

 
FOND 

 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.90/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale în domeniul 
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asigurărilor sociale de sănătate şi reglementări în domeniul cheltuielilor de 
personal.(PLx 734/2007) 

AMÂNAT 
2. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 104/2007 privind înfiinţarea Fondului pentru dezvoltarea 
satului românesc.(PLx861/2007) 

La dezbaterea proiectului a participat doamna Doina Dascălu, 
Secretar de  Stat din partea Ministerului Economiei şi Finanţelor. Prezentul 
act normativ va crea cadrul legislativ care să permită asigurarea în cadrul 
resurselor financiare a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru 
dezvoltarea şi modernizarea satului românesc, precum şi destinaţiile 
acestor fonduri în cursul unui exerciţiu bugetar.  

Prin acest Fond se asigură finanţarea lucrărilor de investiţii din 
infrastructura drumurilor de interes local, sisteme de alimentare cu apă 
potabilă, canalizare şi epurare, platforme de gunoi, poduri, podeţe şi punţi 
pietonale, reparaţii capitale privind acest obiectiv. 

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

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.106/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal.(PLx819/2007) 

AMÂNAT 
4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.571/2003 privind Codul Fiscal.(PLx608/2007) - Raport suplimentar 
AMÂNAT 
5. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind 

Codul fiscal.(PLx680/2007) - Raport suplimentar 
AMÂNAT 
6. Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (6) al 

articolului 258 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal.(PLx824/2007)  
AMÂNAT 
7. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.571/2003 privind 

Codul fiscal.(PLx109/2007)  
AMÂNAT 
8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.571/2003 privind Codul fiscal.(PLx810/2007)  
AMÂNAT 
9. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 
contabilităţii nr.82/1991.(PLx860/2007) - Raport suplimentar 
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La dezbaterea proiectului a participat doamna Doina Dascălu, 
Secretar de  Stat din partea Ministerului Economiei şi Finanţelor. Proiectul 
de Lege a fost retrimis la comisie, în ziua de luni, 11 februarie 2008, în 
vederea unei noi examinări şi depunerii unui nou raport. 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, în scopul creării cadrului juridic 
privind raportarea, la Institutul European de Statistică, a datelor statistice 
în domeniul finanţelor publice, cu respectarea Sistemului European de 
Conturi, potrivit obligaţiei ce incumbă României în calitatea sa de membru 
cu drepturi depline al Uniunii Europene. 

În urma reexaminării, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport suplimentar cu amendamente. 

10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.103/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe 
aflate în patrimoniul instituţiilor publice.(PLx855/2007) - Raport 
suplimentar 

La dezbaterea proiectului a participat doamna Doina Dascălu, 
Secretar de  Stat din partea Ministerului Economiei şi Finanţelor. Proiectul 
de Lege a fost retrimis la comisie, în ziua de luni, 11 februarie 2008, în 
vederea unei noi examinări şi depunerii unui nou raport. 

Actul normativ se referă la modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe 
aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 
493/2005, cu modificările ulterioare, în sensul creării cadrului legal pentru 
reevaluarea, o dată la trei ani, a activelor fixe de natura construcţiilor şi 
terenurilor, aparţinând instituţiilor publice. 

În urma reexaminării, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport suplimentar în forma adoptată de Senat. 

11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 105/2007 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.111/2006 privind finanţarea unor proiecte de investiţii care 
necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare.(PLx822/2007) - 
Raport suplimentar 

La dezbaterea proiectului a participat doamna Doina Dascălu, 
Secretar de  Stat din partea Ministerului Economiei şi Finanţelor. Proiectul 
de Lege se referă la  modificarea şi  completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.111/2006 privind finanţarea unor proiecte de investiţii care 
necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare, în sensul creării 
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unui temei pentru emiterea normelor metodologice de aplicare a acestei 
ordonanţe de urgenţă.  

Prin aplicarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.111/2006, aprobată prin Legea nr.126/2007, se va 
putea respecta termenele de îndeplinire a angajamentelor asumate de 
România în relaţia cu NATO şi Uniunea Europeană referitor la realizarea 
unor obiective de investiţii precum şi cuprinderea anumitor proiecte 
prioritare în anexele la bugetele proprii, în vederea aprobării acestora prin 
legea bugetului de stat pe anul 2008. 

Prin retrimiterea la comisie a acestui act normativ, din plenul 
Camerei Deputaţilor, s-a cerut o reexaminare şi întocmirea unui raport 
suplimentar, din partea Comisiei, dorindu-se emiterea normelor 
metodologice. 

În urma reexaminării, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport suplimentar în forma adoptată de Senat. 
 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Aurel GUBANDRU 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Expert parlamentar 
Luminiţa Ghiorghiu 
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