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RAPORT SUPLIMENTAR 
 

COMUN  
asupra propunerii legislative privind aprobarea unor măsuri financiare pentru un 

operator economic de sub autoritatea Consiliului Local Topliţa 
 

                      În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru politică economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au fost sesizate, spre dezbatere, în fond, 
cu propunerea legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare pentru un operator 
economic de sub autoritatea Consiliului Local Topliţa, trimisă cu adresa nr. Pl-x 95 din 28 
februarie 2007, înregistrată sub nr. 21/65 din 1 martie 2007 şi respectiv, 22/84 din  1 martie 
2007. 
  Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 
alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, 
în cazul acestei iniţiative legislative, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în 
şedinţa din 22 februarie 2007. 
  Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 3490 din 17 noiembrie 
2006, nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă cu observaţii şi 
propuneri, conform avizului nr.1452 din 31 octombrie 2006. 

Comisia pentru industrii şi servicii, conform avizului nr.23/48 din 14 martie 
2007, a avizat negativ propunerea legislativă. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic, conform avizului nr. 26/1461 din 13 martie 2007, a avizat negativ iniţiativa 
legislativă.  

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi conform avizului nr.31/197 din 14 
martie 2007, a avizat negativ propunerea legislativă. 

Iniţiativa legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare scutirea de 
la plata obligaţiilor fiscale neachitate a operatorului economic S.C. EDILTOP URBAN S.A., 
de sub autoritatea Consiliului Local Topliţa. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, membrii Comisiilor au examinat iniţiativa legislativă 
mai sus menţionată, în şedinţa din 17 aprilie 2007, întocmind raportul iniţial nr.Pl-x 95 din 
17 aprilie 2007.  
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În şedinţa din 3 mai 2007, Camera Deputaţilor, în temeiul art. 70 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a hotărât retrimiterea propunerii legislative în 
vederea reexaminării şi a depunerii unui nou raport. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, membrii celor două Comisii au reluat dezbaterile la 
prezenta propunere legislativă în şedinţa din 12 iunie 2007 . 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au fost prezenţi, în calitate de invitaţi, 
reprezentanţii Ministerului Economiei şi Finanţelor: domnul Dorin Măntescu   – director, 
doamna Doina Drăghici  - consilier şi domnul Adrian Pavel – şef serviciu. Din partea 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală au participat domnul Eugen Ciorici – 
vicepreşedinte şi doamna Valeria Nistor – director adjunct. Domnii deputaţi Adrian Moisoiu 
şi Ştefan Baban au fost prezenţi la lucurările Comisiilor în calitate de iniţiatori. 
                     La dezbaterea acestei iniţiative legislative, din totalul de 23 de membri ai 
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost prezenţi 22 deputaţi, iar 
din totalul de 26 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au fost prezenţi 23 
deputaţi. 
                     În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate de către 
membrii celor două Comisii şi de către invitaţi, precum şi  a punctului de vedere al 
Guvernului s-a constatat că propunerea iniţiatorilor nu ţine cont de faptul că, în cursul 
negocierilor cu Uniunea Europeană, statul român şi-a asumat obligaţia de a nu mai acorda alte 
facilităţi fiscale în afara celor asumate prin programele de privatizare, în conformitate cu cele 
reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 Mai mult decât atât, potrivit art.15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, după depunerea proiectului legii bugetare 
anuale la Parlament, pot fi aprobate acte normative a căror aplicare atrage micşorarea 
veniturilor aprobate prin buget, numai în condiţiile în care iniţiatorii au prevăzut şi mijloacele 
necesare pentru acoperirea minusului de venituri. 

Faţă de considerentele menţionate mai sus, s-a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să menţină raportul iniţial şi să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea 
propunerii legislative privind aprobarea unor măsuri financiare pentru un operator 
economic de sub autoritatea Consiliului Local Topliţa. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă  face parte din 
categoria legilor ordinare. 

                                                                                                                                                            
           PRESEDINTE,                                                                VICEPREŞEDINTE, 
           Mihai TUDOSE                                                                  Nini SĂPUNARU                      
 
 
            SECRETAR,                                                                         SECRETAR,                          
            Iuliu NOSA                                                                         Ştefan BANAN 

 
                Expert parlamentar,                                                                                                Consilier parlamentar,                                
              Graziella  Segărceanu                                                                                                 Alexandru Onete                                     
             Consilier parlamentar, 

         Anca Chiser                                                    
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  Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL SUPLIMENTAR COMUN asupra 
propunerii legislative privind aprobarea unor măsuri financiare pentru un operator 
economic de sub autoritatea Consiliului Local Topliţa, trimisă cu adresa nr. Pl-x 95 din  4 
mai 2007, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  
În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor ordinare. 
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          PREŞEDINTE,                                                        VICEPREŞEDINTE,                      
         Mihai  TUDOSE                                                          Nini SĂPUNARU                           
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