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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR
Comisia pentru muncă şi protecţie socială Nr. 27/87/20 aprilie 2002

R A P O R T
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2001 pentru modificarea şi completarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2001 privind controlul contribuţiilor de asigurări sociale şi soluţionarea contestaţiilor împotriva
măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale

şi ale caselor teritoriale de pensii

În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată
pentru dezbatere pe fond cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2001 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2001 privind controlul contribuţiilor de asigurări sociale şi soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor
dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi ale caselor
teritoriale de pensii, trimis comisiei cu adresa nr.140 din 25 martie 2002.

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizele primite de la Consiliul Legislativ şi de la următoarele comisii:
1. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci;
2. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.

Comisia a fost investită cu dezbaterea şi avizarea proiectului de lege mai sus menţionat în procedură de urgenţă.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art.72 din Constituţia României.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2001 privind controlul
contribuţiilor de asigurări sociale şi soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale
Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi ale caselor teritoriale de pensii, ca urmare a trecerii activităţii de control la
Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, precum şi pentru realizarea angajamentelor asumate prin scrisoarea de intenţie şi Memorandumul Tehnic de
Înţelegere convenit cu reprezentanţii Fondului Monetar Internaţional.

La dezbaterea acestui proiect de lege, în şedinţa din 17 aprilie 2002, au participat ca invitaţi din partea Ministerului Muncii şi Solidarităţii
Sociale: dl Laurenţiu Ungureanu, - director general, d-na Georgeta Gheorghe � director general, d-l Cristian Toma � director general, d-na Cecilia
Sebe � expert, d-na Adriana Ion - expert.
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La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 20 membri ai comisiei.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 13 martie 2002.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.96/2001 a fost aprobată prin Legea nr.768/2002, care a intrat în vigoare la 18 ianuarie 2002 (data
publicării ei în Monitorul Oficial al României), ulterior apariţiei Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2001. Prezentul raport fiind rezultatul
corelării celor trei acte normative, comisia propune plenului aprobarea proiectului de lege cu următoarele modificări:

I. Amendamente admise

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:

Nr.
crt. Text iniţial Text propus de comisie

(autorul amendamentului)
Motivarea

propunerii amendamentelor
0 1 2 3

1 Articol unic. � Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.189 din 20 decembrie 2001 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.96/2001 privind controlul
contribuţiilor de asigurări sociale şi soluţionarea
contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin
actele de control întocmite de organele de control
ale Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de
Asigurări Sociale şi ale caselor teritoriale de
pensii, şi publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.848 din 29 decembrie 2001,
cu următoarele modificări şi completări:

Se propune să devină Art.I. Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.

2 (din ordonanţă)
Art.I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.96/2001 privind controlul contribuţiilor de
asigurări sociale şi soluţionarea contestaţiilor

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou, ca pct.1, cu următorul cuprins:
�1. Articolul I va avea următorul cuprins:
�Art.I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
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împotriva măsurilor dispuse prin actele de control
întocmite de organele de control ale Casei
Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări
Sociale şi ale caselor teritoriale de pensii,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 349 din 29 iunie 2001, se modifică şi se
completează după cum urmează:

nr.96/2001 privind controlul contribuţiilor de
asigurări sociale şi soluţionarea contestaţiilor
împotriva măsurilor dispuse prin actele de control
întocmite de organele de control ale Casei Naţionale
de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi ale
caselor teritoriale de pensii, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 29 iunie
2001, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr.768/2002, se modifică şi se completează
după cum urmează:�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă întrucât OUG
nr.96/2001 a fost aprobată prin Legea
nr.768/2002.

3 (din ordonanţă)
1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi
va avea următorul cuprins:

"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind controlul asupra încasării veniturilor şi
efectuării cheltuielilor din bugetul asigurărilor
sociale de stat şi din bugetul Fondului pentru

plata ajutorului de şomaj şi soluţionarea
contestaţiilor privind măsurile dispuse prin

actele de control"

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou, ca pct.2, cu următorul cuprins:
�2. La articolul I, punctul 1, titlul ordonanţei de
urgenţă va avea următorul cuprins:

"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind controlul asupra încasării veniturilor şi
efectuării cheltuielilor din bugetul asigurărilor
sociale de stat şi din bugetul asigurărilor pentru

şomaj şi soluţionarea contestaţiilor privind măsurile
dispuse prin actele de control"

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Prin Legea nr.76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
stimularea ocupării forţei de muncă
s-a introdus noua terminologie a
bugetului asigurărilor pentru şomaj.

4 1. La articolul I punctul 2, articolul 1 va avea
următorul cuprins:
�Art.1. � Controlul asupra veniturilor şi efectuării
cheltuielilor din bugetul asigurărilor sociale de stat
şi din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de
şomaj cuprinde ansamblul activităţilor care au ca
obiect verificarea corectitudinii şi exactităţii
îndeplinirii de către contribuabili a obligaţiilor ce

Se propune reformularea textului ca pct.3, după
cum urmează:
�3. La articolul I, punctul 2, articolul 1 va avea
următorul cuprins:
�Art.1. � Controlul asupra încasării veniturilor şi
efectuării cheltuielilor din bugetul asigurărilor
sociale de stat şi din bugetul asigurărilor pentru
şomaj cuprinde ansamblul activităţilor care au ca

Pentru o corectă formulare.

Pentru corelare cu amendamentul
propus la poziţia nr.3 din prezentul
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le revin, conform prevederilor Legii nr.19/2000
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale Legii nr.1/1991 privind protecţia
socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională,
republicată, cu modificările ulterioare, respectiv
ale Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor
pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă."

obiect verificarea corectitudinii şi exactităţii
îndeplinirii de către contribuabili a obligaţiilor ce le
revin, conform prevederilor Legii nr.19/2000
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale Legii nr.76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării
forţei de muncă."

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

raport.

Legea  nr.1/1991 a fost abrogată prin
art.130 lit.a) din Legea nr.76/2002
privind sistemul asigurărilor pentru
şomaj şi stimularea ocupării forţei de
muncă.

5 2. La articolul I punctul 3, articolul 2 va avea
următorul cuprins:
�Art.2.  � Sunt supuşi controlului contribuţiilor de
asigurări sociale şi contribuţiilor de la bugetul
Fondului pentru plata ajutorului de şomaj
contribuabilii prevăzuţi la Legea nr.19/2000, cu
modificările şi completările ulterioare, şi de Legea
nr.1/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, respectiv ale Legii
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru
şomaj şi stimularea forţei de muncă."

Se propune reformularea textului ca pct.4, după
cum urmează:
�4. La articolul I, punctul 3, articolul 2 va avea
următorul cuprins:
�Art.2.  � Sunt supuşi controlului contribuţiilor de
asigurări sociale şi contribuţiilor de la bugetul
asigurărilor pentru şomaj contribuabilii prevăzuţi de
Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii
şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările
şi completările ulterioare, şi de Legea nr.76/2002
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
stimularea ocupării forţei de muncă."

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Pentru corelare cu amendamentul
propus la poziţia nr.4 din prezentul
raport.

S-a înscris tot titlul Legii nr.19/2000
pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.

6 (din ordonanţă)
4. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul
cuprins:
"Art.3. - (1) Controlul asupra încasării veniturilor
şi efectuării cheltuielilor din bugetul asigurărilor
sociale de stat şi din bugetul Fondului pentru plata
ajutorului de şomaj se exercită de organele de
control proprii ale Ministerului Muncii şi

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou, ca pct.5, cu următorul cuprins:
�5. La articolul I, punctul 4, alineatul (1) al
articolului 3 va avea următorul cuprins:
"Art.3. � (1) Controlul asupra încasării veniturilor şi
efectuării cheltuielilor din bugetul asigurărilor
sociale de stat şi din bugetul asigurărilor pentru
şomaj se exercită de organele de control proprii ale

Pentru corelare cu amendamentul
propus la poziţia nr.3 din prezentul
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Solidarităţii Sociale şi organele sale teritoriale,
independent sau în colaborare cu organele
Ministerului Finanţelor Publice."

Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi
organele sale teritoriale, independent sau în
colaborare cu organele Ministerului Finanţelor
Publice."

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

raport.

7 (din ordonanţă)
5. Alineatul (3) al articolului 3 va avea următorul
cuprins:
�(3) Organele de control proprii şi teritoriale ale
Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul
autorităţii de stat, primind o legitimaţie de control
corespunzătoare. Modelul legitimaţiei de control
se stabileşte prin ordin al ministrului muncii şi
solidarităţii sociale, care va fi publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I.�

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou, ca pct.6, cu următorul cuprins:
�6. La articolul I, punctul 5, alineatul (3) al
articolului 3 va avea următorul cuprins:
�(3) Organele de control proprii şi teritoriale ale
Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, prevăzute
la alin.(1), îndeplinesc o funcţie care implică
exerciţiul autorităţii de stat, primind o legitimaţie de
control corespunzătoare. Modelul legitimaţiei de
control se stabileşte prin ordin al ministrului muncii
şi solidarităţii sociale, care va fi publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I.�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.

8 (din ordonanţă)
6. Litera a) a articolului 4 va avea următorul
cuprins:
"a) să examineze orice înscrisuri, documente,
registre sau acte de evidenţă ale contribuabililor
care pot fi relevante pentru stabilirea corectă a
contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor
sociale de stat şi bugetului Fondului pentru plata
ajutorului de şomaj, precum şi pentru
determinarea modului de respectare a obligaţiilor
legale ce revin acestora;"

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou, ca pct.7, cu următorul cuprins:
�7. La articolul I, punctul 6 va avea următorul
cuprins:
6. Litera b) a articolului 4 va avea următorul
cuprins:
"b) să examineze orice înscrisuri, documente,
registre sau acte de evidenţă ale contribuabililor
care pot fi relevante pentru stabilirea corectă a
contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale
de stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj,
precum şi pentru determinarea modului de

Întrucât art.4 din OUG nr.96/2001 a
fost modificat prin Legea
nr.768/2002 de aprobare a acesteia,
litera a) devenind litera b).

Pentru corelare cu amendamentul
propus la poziţia nr.3 din prezentul
raport.
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respectare a obligaţiilor legale ce revin acestora;"

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

9 (din ordonanţă)
7. Partea introductivă a alineatului (1) al
articolului 6 va avea următorul cuprins:
"Art.6. - (1) În scopul stabilirii exacte a
contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor
sociale de stat şi bugetului Fondului pentru plata
ajutorului de şomaj şi al determinării modului de
respectare a obligaţiilor legale ce revin
contribuabililor, organele de control sunt în drept
să solicite informaţii care nu au, potrivit legii,
caracter secret, de la:"

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou, ca pct.8, cu următorul cuprins:
�8. La articolul I, punctul 7, partea introductivă a
alineatului (1) al articolului 6 va avea următorul
cuprins:
"Art.6. - (1) În scopul stabilirii exacte a
contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale
de stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj şi al
determinării modului de respectare a obligaţiilor
legale ce revin contribuabililor, organele de control
sunt în drept să solicite informaţii care nu au,
potrivit legii, caracter secret, de la:"

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.

Pentru corelare cu amendamentul
propus la poziţia nr.3 din prezentul
raport.

10 (din ordonanţă)
8. Alineatul (3) al articolului 6 va avea următorul
cuprins:
"(3) Toate actele, datele şi informaţiile obţinute de
organele de control în condiţiile alin. (1) şi (2) vor
face parte din dosarul contribuabilului şi vor putea
fi luate în considerare la recalcularea contribuţiilor
datorate de acesta bugetului asigurărilor sociale de
stat şi bugetului Fondului pentru plata ajutorului
de şomaj."

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou, ca pct.9, cu următorul cuprins:
�9. La articolul I, punctul 8, alineatul (3) al
articolului 6 va avea următorul cuprins:
"(3) Toate actele, datele şi informaţiile obţinute de
organele de control în condiţiile alin. (1) şi (2) vor
face parte din dosarul contribuabilului şi vor putea
fi luate în considerare la recalcularea contribuţiilor
datorate de acesta bugetului asigurărilor sociale de
stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj."

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.

Pentru corelare cu amendamentul
propus la poziţia nr.3 din prezentul
raport.
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11 (din ordonanţă)
10. Partea introductivă a articolului 9 va avea
următorul cuprins:
"Art.9. - În baza constatărilor rezultate ca urmare a
acţiunilor de control efectuate de organele de
control prevăzute la art. 3 alin. (1) au dreptul:"

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou, ca pct.10, cu următorul cuprins:
�10. La articolul I, punctul 10, partea introductivă a
articolului 9 va avea următorul cuprins:
"Art.9. - În baza constatărilor rezultate ca urmare a
acţiunilor de control efectuate de organele de
control prevăzute la art. 3 alin. (1), acestea au
dreptul:"

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Pentru o corectă exprimare.

12 3. La articolul I punctul 11, articolul 10 va avea
următorul cuprins:
"Art.10. - Prin reţinerea unei cote de 15% din
valoarea amenzilor aplicate şi încasate se
constituie un fond pentru acordarea de stimulente
organelor de control din aparatul propriu şi
organelor teritoriale ale Ministerului Muncii şi
Solidarităţii Sociale. Metodologia privind
constituirea fondului şi acordarea stimulentelor de
stabileşte prin hotărâre a Guvernului."

Se propune eliminarea textului.

Autor: deputat Dumitru Buzatu

S-a considerat corectă forma din
ordonanţa de urgenţă.

13 (din ordonanţă)
12. Alineatul (1) al articolului 18 va avea
următorul cuprins:
"Art.18. - (1) Controlul la sediul sau la domiciliul
contribuabilului ori la sediul organului de control,
după caz, se efectuează o singură dată pentru
fiecare perioadă pentru care se datorează
contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat şi
la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de
şomaj."

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou, ca pct.11,cu următorul cuprins:
�11. La articolul I, punctul 12, alineatul (1) al
articolului 18 va avea următorul cuprins:
"Art.18. - (1) Controlul la sediul sau la domiciliul
contribuabilului ori la sediul organului de control,
după caz, se efectuează o singură dată pentru fiecare
perioadă pentru care se datorează contribuţii la
bugetul asigurărilor sociale de stat şi la bugetul
asigurărilor pentru şomaj."

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.

Pentru corelare cu amendamentul
propus la poziţia nr.3 din prezentul
raport.
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14 (din ordonanţă)
13. Alineatul (4) al articolului 25 va avea
următorul cuprins:
"(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea
sancţiunilor se fac de către organele de control ale
Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi de
organele sale teritoriale."

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou, ca pct.12, cu următorul cuprins:
�12. La articolul I, punctul 13, alineatul (4) al
articolului 25 va avea următorul cuprins:
"(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea
sancţiunilor se fac de către organele de control ale
Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi de
organele sale teritoriale, precum şi de către
personalul împuternicit al Casei Naţionale de Pensii
şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Agenţiei
Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi al
organelor teritoriale ale acestora."

Autor: deputat Gheorghe Barbu

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.

Pentru corelare cu prevederile art.10
ale prezentei ordonanţe.

15 (din ordonanţă)
14. Alineatul (5) al articolului 25 va avea
următorul cuprins:
"(5) Împotriva procesului-verbal de constatare a
contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate
face plângere, potrivit legislaţiei în vigoare."

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou, ca pct.13, cu următorul cuprins:
�13. La articolul I, punctul 14, alineatul (5) al
articolului 25 va avea următorul cuprins:
"(5) Împotriva procesului-verbal de constatare a
contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face
plângere, potrivit legii."

Autor: deputat Kerekes Karoly

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.

Pentru o corectă exprimare.

16 4. La articolul I punctul 16, litera b) a articolului
26 va avea următorul cuprins:
�b) Legea nr.1/1991 privind protecţia socială a
şomerilor şi reintegrarea lor profesională,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, respectiv ale Legii nr.76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
forţei de muncă;

Se propune eliminarea textului.

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Întrucât este inutil, având în vedere
modificarea întregului art.26, la
poziţia 17 din prezentul raport.
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17 (din ordonanţă)
16. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
"Art.26. � Organele de control ale Ministerului
Muncii şi Solidarităţii Sociale şi organele sale
teritoriale sunt competente să constate
contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute şi
în următoarele acte normative:
a) Legea nr.19/2000 privind sistemul public de
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu
modificările şi completările ulterioare;
b) Legea nr. 1/1991 privind protecţia socială a
şomerilor şi reintegrarea lor profesională,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
c) Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
d) Hotărârea Guvernului nr. 720/1991 privind
aprobarea Normelor de organizare şi exercitare a
controlului financiar, dacă faptele sunt săvârşite în
legătură cu încasările veniturilor şi efectuarea
cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat
şi ale bugetului Fondului pentru plata ajutorului de
şomaj."

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou, ca pct.14, cu următorul cuprins:
�14. La articolul I, punctul 16, articolul 26 va avea
următorul cuprins:
"Art.26. � Organele de control ale Ministerului
Muncii şi Solidarităţii Sociale şi organele sale
teritoriale sunt competente să constate
contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute şi în
următoarele acte normative:
a) Legea nr.19/2000 privind sistemul public de
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu
modificările şi completările ulterioare;
b) Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă;
c) Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
d) Hotărârea Guvernului nr.720/1991 privind
aprobarea Normelor de organizare şi exercitare a
controlului financiar, elaborate de Ministerul
Economiei şi Finanţelor, dacă faptele sunt săvârşite
în legătură cu încasările veniturilor şi efectuarea
cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat şi
ale bugetului asigurărilor pentru şomaj."

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.

Întrucât Legea nr.1/1991 a fost
abrogată în totalitate prin Legea
nr.76/2002.

Pentru corelare cu amendamentul
propus la poziţia nr.3 din prezentul
raport.

18 (din ordonanţă)
18. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 27 vor avea
următorul cuprins:
"Art.27. � (1) Măsurile dispuse de organele de
control ale Ministerului Muncii şi Solidarităţii

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou, ca pct.15, cu următorul cuprins:
�15. La articolul I, punctul 18, alineatul (2) al
articolului 27 va avea următorul cuprins:
"(2) Contestaţiile formulate în condiţiile prezentei

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.
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Sociale şi de organele sale teritoriale pot fi
contestate de către contribuabili, potrivit prezentei
ordonanţe de urgenţă.
(2) Contestaţiile formulate în condiţiile prezentei
ordonanţe de urgenţă sunt căi administrative de
atac prin care se solicită diminuarea sau anularea,
după caz, a contribuţiilor la bugetul asigurărilor
sociale de stat, la bugetul Fondului pentru plata
ajutorului de şomaj, a majorărilor de întârziere sau
a penalităţilor, precum şi a altor măsuri dispuse de
organele de control".

ordonanţe de urgenţă sunt căi administrative de atac
prin care se solicită diminuarea sau anularea, după
caz, a contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale
de stat, la bugetul asigurărilor pentru şomaj, a
majorărilor de întârziere sau a penalităţilor, precum
şi a altor măsuri dispuse de organele de control".

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Pentru corelare cu amendamentul
propus la poziţia nr.3 din prezentul
raport.

19 (din ordonanţă)
19. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 30 vor avea
următorul cuprins:
"Art.30. - (1) Contestaţiile care au ca obiect sume
al căror cuantum este de până la un miliard lei se
soluţionează de către organele specializate din
cadrul direcţiilor generale de muncă şi solidaritate
socială judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi are sediul
sau domiciliul contestatorul.
(2) Contestaţiile care au ca obiect sume al căror
cuantum este de peste un miliard lei, precum şi
cele formulate împotriva actelor de control
întocmite de organele de control ale Ministerului
Muncii şi Solidarităţii Sociale, indiferent de sumă,
se soluţionează de organele de specialitate ale
Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale."

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou, ca pct.16, cu următorul cuprins:
�16. La articolul I, punctul 19, alineatul (2) al
articolului 30 va avea următorul cuprins:
"(2) Contestaţiile care au ca obiect sume al căror
cuantum este de peste un miliard lei, precum şi cele
formulate împotriva actelor de control întocmite de
organele de control ale Ministerului Muncii şi
Solidarităţii Sociale, indiferent de sumă, se
soluţionează de organele specializate ale
Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale."

Autor: deputat Dumitru Buzatu

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.

Pentru concordanţă cu alineatul (1).

20 (din ordonanţă)
23. După articolul 37 se introduce articolul 371 cu
următorul cuprins:
"Art.371. � Cheltuielile curente aferente activităţii

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou, ca pct.17, cu următorul cuprins:
�17. După articolul 37 se introduce articolul 371 cu
următorul cuprins:

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.
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de control privind constituirea şi virarea
contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor
sociale de stat şi bugetului Fondului pentru plata
ajutorului de şomaj, organizată la nivelul
direcţiilor generale de muncă şi solidaritate socială
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se
finanţează din bugetul asigurărilor sociale de stat
şi din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de
şomaj."

"Art.371. � Cheltuielile curente aferente activităţii
de control privind constituirea şi virarea
contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale
de stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj,
organizată la nivelul direcţiilor generale de muncă
şi solidaritate socială judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti, se finanţează din bugetul
asigurărilor sociale de stat şi din bugetul
asigurărilor pentru şomaj."

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Pentru corelare cu amendamentul
propus la poziţia nr.3 din prezentul
raport.

21 __ Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou, ca Art.II cu următorul cuprins:
�Art.II. � Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.96/2001, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.349 din 29 iunie 2001, cu
modificările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin
prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial
al României, Partea I, dându-se textelor o nouă
numerotare.�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.

Comisia a propus aprobarea proiectului cu 16 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
Smaranda DOBRESCU Pavel TODORAN

Întocmit,
Consilier Elena ANGHEL
Expert Sorina Steliana SZABO
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