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Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci
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BIROUL PERMANENT
AL

CAMEREI  DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, cu

care comisia noastră a fost sesizată în fond cu adresa Biroului Permanent nr.PL X-96

din 4 martie 2004.

PREŞEDINTE,

Prof. dr. Florin Georgescu
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Parlamentul  României

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

Bucureşti   10.032004
Nr.22/124

RAPORT

Cu adresa nr.P.L. X - 96 din 4 martie 2004, Biroul Permanent, conform art.89 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, a sesizat, pentru examinare şi avizare în fond, Comisia
pentru buget, finanţe şi bănci cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare.

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ.
La lucrările comisiei au participat 25 deputaţi, din totalul de 26 membri ai comisiei.
Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare:
1. Crearea unui regim unitar pentru desfăşurarea activităţii profesiilor independente

care nu implică înfiinţarea de societăţi comerciale, prin exceptarea de la obligaţia de a se
utiliza case electronice de marcat pentru:

- comerţul ocazional cu produse agricole efectuat de producătorii agricoli individuali;
- livrările de bunuri efectuate prin automatele comerciale;
- activităţile de jocuri de noroc desfăşurate cu mijloace tehnice de joc ce funcţionează

pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
2. Reglementarea obligaţiilor persoanelor fizice şi juridice străine care nu sunt

înregistrate fiscal în ce priveşte certificatul de cazier fiscal;
3. Instituirea de reglementări în sensul scutirii de la plata drepturilor de import pentru

bunuri care provin din finanţări cu titlu gratuit acordate de guverne străine;
4. Asigurarea dispoziţiilor necesare constituirii fondurilor de stimulente pentru

personalul din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale;
5. Completarea unor dispoziţii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.199/2000

privind înfiinţarea Companiei Naţionale �Imprimeria Naţională� � în sensul încredinţării
producerii în regim de exclusivitate a hârtiilor de valoare de natura timbrelor, banderolelor
sau etichetelor utilizate la marcarea produselor supuse accizelor, certificatelor de trezorerie,
bonurilor de tezaur, timbrelor fiscale, formularelor necesare pentru administrarea
impozitului pe venit;

6. Crearea cadrului legal privind stingerea unor obligaţii bugetare prin compensare
aferent activităţilor desfăşurate de societăţile comerciale de transport fluvial;

7. Reglementarea prin lege a plăţilor efectuate către bugete în perioada 29-31
decembrie 2003;

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.29/2004 pentru reglementarea unor măsuri

financiare
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8. Completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2001 cu noi dispoziţii care
să conducă la întărirea disciplinei economico-financiare.

Potrivit prevederilor constituţionale, proiectul de lege face parte din categoria legilor
organice.

Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituţie şi art.86 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor.

La lucrările comisiei au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi
52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice,
doamnele Maria Manolescu � secretar de stat, Gica Roşu, Tatiana Brega, precum şi
reprezentantul Băncii Naţionale a României, domnul Petre Tulin, care au susţinut forma
rezultată din prezentul raport.

In urma examinării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, în şedinţa din 9 martie 2004,
comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului
Camerei Deputaţilor a proiectului de Lege în forma adoptată de Senat, cu amendamentele
prezentate în anexă.

PREŞEDINTE,

Prof. dr. Florin Georgescu

SECRETAR,

Dr. Daniel Ionescu

 Consilieri parlamentari:
               Onete Alexandru
               Bărdiţă Mariana
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ANEXĂ

Nr.
crt.

Text iniţial Text propus de comisie Motivare Camera decizională

1. Articol unic � Se aprobă Ordonanţa
Guvernului nr.29 din 29 ianuarie 2004 pentru
reglementarea unor măsuri financiare, adoptată
în temeiul art.1 pct.II.3 din Legea nr.559/2003
privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonanţe, şi publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.90 din 31 ianuarie 2004,
cu următoarele modificări şi completări

- nemodificat Camera Deputaţilor

2. 1. La articolul III, punctul 1 va avea următorul
cuprins:
�1. La articolul 30, după alineatul (3) se
introduc două alineate noi, alin.(4) şi (5) care
vor avea următorul cuprins:
 (4) Bunurile introduse peste limitele prevăzute
la alin.(2) sunt supuse plăţii drepturilor de
import potrivit prevederilor legale în vigoare.
 (5) Cărţile, ziarele şi publicaţiile periodice, cu
excepţia celor care lezează moralitatea publică,
potrivit legii, sunt scutite de la plata drepturilor
de import.

1. La articolul III, după punctul 1 se
introduce punctul 11 cu următorul
cuprins:
�11 La articolul 30, după alineatul (4)
se introduce alineatul (5) cu
următorul cuprins:

(5) Cărţile, ziarele şi publicaţiile
periodice, cu excepţia celor care lezează
moralitatea publică, potrivit legii, sunt
scutite de la plata drepturilor de
import.�

Pentru respectarea
normelor de tehnică
legislativă.

Camera Deputaţilor

3. 2. La articolul III, după punctul 2 se introduce
un punct nou, pct.21, care va avea următorul
cuprins:
�La articolul 45, după alineatul (2) se
introduce un alineat nou, alin.(3), cu

- nemodificat. Camera Deputaţilor



4

Nr.
crt.

Text iniţial Text propus de comisie Motivare Camera decizională

următorul cuprins:
(3) Cărţile, ziarele şi publicaţiile periodice
necesare uzului personal sunt scutite de la plata
drepturilor de import.�

4. 3. La articolul IV, alineatul (8) va avea
următorul cuprins:
�(8) Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei vor emite
norme de acordare a stimulentelor prevăzute la
alin.(6) personalului din aparatul de lucru de la
nivelul central şi teritorial al acestora şi din
instituţiile care gestionează bugetele pentru
care se face colectarea contribuţiilor sociale,
care vor fi aprobate prin ordin al ministrului.�

- nemodificat. Camera Deputaţilor

5. 4. La articolul VIII, după alineatul (2) se
introduce un alineat nou, alin.21, cu următorul
cuprins:
�(21) După compensarea obligaţiilor bugetare
prevăzute la alin.(2), sumele din accize, rămase
necompensate, se sting cu sumele reprezentând
obligaţii către bugetul de stat şi cele
reprezentând contribuţii sociale, datorate de
către societăţile comerciale care desfăşoară
activităţi de transport naval, constituite după 1
ianuarie 2004 de aceste societăţi comerciale.
Sumele aferente accizelor vor fi determinate în
condiţiile prevăzute la alin.(2).�

- nemodificat. Camera Deputaţilor

6. 5. La articolul VIII, alineatul (3) va avea
următorul cuprins:
�(3) Ministerul Finanţelor Publice va elabora

- nemodificat. Camera Deputaţilor
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Nr.
crt.

Text iniţial Text propus de comisie Motivare Camera decizională

norme metodologice de aplicare a alin.(2) şi
alin.(21) din prezentul articol, în termen de 30
de zile de la data intrării în vigoare a legii de
aprobare a prezentei ordonanţe.�

7. Articolul X

�Debitorii care au încheiate convenţii în
temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.40/2002 pentru recuperarea arieratelor
bugetare, aprobată prin Legea nr.491/2002, cu
modificările şi completările ulterioare şi care
fac dovada că până la 31 decembrie 2003
inclusiv au achitat obligaţiile bugetare curente
cu termene  de plată până la această dată,
beneficiază de menţinerea valabilităţii
înlesnirilor la plată acordate cu toate efectele
prevăzute de reglementările legale în vigoare.�
(text ordonanţă)

51. Articolul X va avea următorul
cuprins:
�Debitorii care au beneficiat de
înlesniri la plata obligaţiilor fiscale
restante în conformitate cu
prevederile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.40/2002 pentru
recuperarea arieratelor bugetare,
aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr.491/2002, cu modificările
şi completările ulterioare, ale Legii
nr.137/2002 privind unele măsuri
pentru accelerarea privatizării, cu
modificările şi completările ulterioare
sau ale Legii nr.254/2002 privind
unele măsuri pentru creşterea
atractivităţii la privatizare a
societăţilor comerciale cu capital
integral sau parţial de stat, ce deţin în
administrare terenuri agricole
proprietate publică sau privată a
statului, cu modificările şi
completările ulterioare, după caz, şi
care fac dovada că până la data de 31
martie 2004 inclusiv, au constituit în
favoarea creditorilor bugetari

Pentru cuprinderea în
conţinutul
reglementării şi a
aspectelor privind
facilităţile fiscale
acordate prin Legea
nr.137/2002 şi Legea
nr.254/2002.

Camera Deputaţilor
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Nr.
crt.

Text iniţial Text propus de comisie Motivare Camera decizională

garanţiile necesare derulării
înlesnirilor acordate, beneficiază de
menţinerea valabilităţii înlesnirilor la
plată cu toate efectele prevăzute de
reglementările legale în vigoare.�

8. 6. După articolul XIII, se introduce un articol
nou, art.XIII1, cu următorul cuprins:
Art.XIII1 � Legea nr.58/1998 privind
activitatea bancară, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.121 din 23
martie 1998, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 43 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Art.43. � Băncile repartizează 20% din profitul
contabil determinat înainte de deducerea
impozitului pe profit, pentru constituirea unui
fond de rezervă, până când fondul astfel
constituit egalează capitalul social, apoi,
maximum 10%, până în momentul în care
fondul a ajuns de două ori mai mare decât
capitalul social. După atingerea acestui nivel,
alocarea de sume pentru fondul de rezervă se
face din profitul net.
 Băncile repartizează din profitul contabil
determinat înainte de deducerea impozitului pe
profit, sumele destinate constituirii rezervei
generale pentru riscul de credit, în limita a 2%
din soldul creditelor acordate.
 Prevederile alineatelor (1) şi (2) sunt

- nemodificat. Camera Deputaţilor
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Nr.
crt.

Text iniţial Text propus de comisie Motivare Camera decizională

aplicabile până la încheierea exerciţiului
financiar al anului 2003, inclusiv.
 Începând cu exerciţiul financiar al anului
2004, băncile constituie fondul de rezervă
potrivit dispoziţiilor legislaţiei privind
societăţile comerciale şi, de asemenea,
constituie fondul pentru riscuri bancare
generale din profitul contabil determinat
înainte de deducerea impozitului pe profit, în
limita a 1% din soldul activelor purtătoare de
riscuri specifice activităţii bancare, aşa cum
sunt stabilite prin reglementările Băncii
Naţionale a României cu avizul Ministerului
Finanţelor Publice, în măsura în care sumele
respective se regăsesc în profitul net.
 La determinarea nivelului fondului pentru
riscuri bancare generale se au în vedere şi
sumele reprezentând rezerva generală pentru
riscul de credit, constituită potrivit alineatului
(2), existentă în sold.
 Fondul de rezervă şi rezerva generală pentru
riscul de credit constituite potrivit alineatelor
(1) şi (2) nu vor fi diminuate în funcţie de
limitele şi cotele prevăzute la alineatul (4) şi
vor fi utilizate potrivit destinaţiilor prevăzute
de reglementările legale.
 Modul de utilizare al fondului pentru riscuri
bancare generale se stabileşte prin reglementări
ale Băncii Naţionale a României.
 2. Alineatul 2 al articolului 621 se modifică
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Nr.
crt.

Text iniţial Text propus de comisie Motivare Camera decizională

astfel:
 În cazurile în care instituţiile de credit străine
decid constituirea, la nivelul sucursalelor din
România, a fondului pentru riscuri bancare
generale, prevăzut la art.43, dispoziţiile acestui
articol se aplică în mod corespunzător şi
acestor sucursale.�
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