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PROCES – VERBAL

al  şedinţelor comisiei din zilele de  25 şi 26 martie 2003

La lucrările comisiei din zilele de 25 şi 26 martie 2003 sunt prezenţi 23
deputaţi, fiind absenţi motivat 2, iar nemotivat 0.

La lucrările comisiei nu au participat invitaţi

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Florin Georgescu, preşedintele
comisiei.

Comisia a adoptat cu majoritate de voturi următoarea ordine de zi:

I. FOND

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 3/2003 pentru modificarea art. 31 alin. (1) din
Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele
locale.PL188/2003
2. Propunerea legislativă privind modificarea art. 185 alin. (21)
din Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii
financiare şi pieţele reglementate.PL676/2002/03
3. Proiectul de Lege privind cofinanţarea asistenţei financiare
nerambursabile acordate României de către Comunitatea
Europeană  prin Instrumentul pentru Politici Structurale de
Preaderare pentru proiectele din domeniul protecţiei mediului
înconjurător.PL235/2003
4. Proiectul de Lege pentru asigurarea fondurilor necesare
decontării cheltuielilor efectuate cu elaborarea studiilor de

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

Bucureşti,       31.03.2003  
Nr. 22/207



2

fezabilitate aferente Programului SAPARD - Măsura 2.1. -
Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale.PL237/2003

II. AVIZE

5. Propunerea legislativă pentru instituirea "Ziua NATO în
România".PL620/2002/03

Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu:

I. FOND

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 3/2003 pentru modificarea art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002
privind impozitele şi taxele locale.PL188/2003

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui raport în forma adoptată de Senat.

2. Propunerea legislativă privind modificarea art. 185 alin. (21) din Legea
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile
mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate.PL676/2002/03

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui raport de respingere din următoarele considerente:

- menţionăm că, prin Legea nr.133/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.75/1999, dispoziţiile art.40 şi 43 sunt abrogate, astfel încât
susţinerile iniţiatorului nu mai sunt întemeiate, în contextul prevederilor legale în
vigoare;

- Legea nr.525/2002, prin introducerea alin.(21) completează dispoziţiile
alin.(2) al art.185 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/2002, potrivit cărora
„entităţile care desfăşoară activităţi în baza unor autorizaţii emise anterior intrării în
vigoare a prezentei ordonanţe vor beneficia de o perioadă de graţie de maximum un
an de la data intrării în vigoare a acesteia, pentru a îndeplini condiţiile prevăzute de
aceasta.” Alineatul (21) vine în completarea alineatului anterior, reglementând faptul
că „activitatea cenzorilor externi independenţi şi a cenzorilor încetează de la data la
care entităţile sunt supuse auditului financiar, în conformitate cu reglementările
legale în domeniu.” Aceste două alineate trebuie interpretate împreună, raţiunea
introducerii alin.(21) de către legiuitor bazându-se pe dispoziţiile alin.(2) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/2002;

- prin Legea nr.133/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar a fost introdus un capitol
nou privitor la auditul intern. Astfel, auditul intern reprezintă activitatea de exprimare
obiectivă a ansamblului activităţilor economice în scopul furnizării unei evaluări
independente a managementului riscului, controlului şi proceselor de conducere a
acestora, iar responsabilii pentru organizarea activităţii de audit intern, coordonarea
lucrărilor/angajamentelor şi semnarea rapoartelor de audit intern trebuie să aibă
calitatea de auditor financiar;
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- de asemenea, potrivit art.128 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.28/2002, astfel cum a fost modificat prin Legea nr.525/2002, situaţiile financiare şi
cele privind operaţiunile oricărei entităţi supuse autorizării, supravegherii şi
controlului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare vor fi verificate şi certificate de
auditori financiari specializaţi în domeniu, membri ai Camerei Auditorilor Financiari
din România. Astfel, a fost introdus la art.185 alin.(21) care interzice activitatea
cenzorilor externi şi a cenzorilor, dar numai în domeniul auditului financiar, şi nu
în general, în momentul în care entităţile respective sunt supuse regulilor auditului
financiar impuse prin noua legislaţie în domeniu.

3. Proiectul de Lege privind cofinanţarea asistenţei financiare
nerambursabile acordate României de către Comunitatea Europeană  prin
Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru proiectele din domeniul
protecţiei mediului înconjurător.PL235/2003

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui raport în forma adoptată de Senat.

4. Proiectul de Lege pentru asigurarea fondurilor necesare decontării
cheltuielilor efectuate cu elaborarea studiilor de fezabilitate aferente Programului
SAPARD - Măsura 2.1. - Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii
rurale.PL237/2003

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui raport în forma adoptată de Senat.

II. AVIZE

5. Propunerea legislativă pentru instituirea "Ziua NATO în
România".PL620/2002/03

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui aviz de respingere din următoarele considerente:

Iniţiatorii propunerii legislative nu precizează sursele de finanţare necesare
acordării facilităţilor propuse, încălcându-se astfel dispoziţia art. 137 alin. (5) din
Constituţia României, care prevede că “Nici o cheltuială bugetară nu poate fi
aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”.

Totodată, art. 15 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice
prevede necesitatea prevederii mijloacelor necesare pentru acoperirea minusului de
venituri sau creşterea cheltuielilor în cazul elaborării unor proiecte de acte normative
a căror aplicare atrage micşorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate
prin buget.

PREŞEDINTE,
Prof. dr. Florin Georgescu
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