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PROCES � VERBAL

al  şedinţei comisiei din ziua de 07 noiembrie 2001

La lucrările comisiei din ziua de 07 noiembrie 2001 sunt prezenţi 24
deputaţi, fiind absenţi motivat 1, iar nemotivat 0.

La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi:
- doamna Micu Liliana - Ministerul Finanţelor Publice;
- doamna Ianda Elena - Ministerul Finanţelor Publice;
- doamna Matei - Ministerul Finanţelor Publice;
- doamna Crăciun Adriana - Ministerul de Interne;
- domnul Luncaşu Cristian - Ministerul de Interne;
- domnul Ionescu Gh. Mihai - Banca Naţională a României;
- domnul Cosmescu I. Adrian - Banca Naţională a României.

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 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.68/2001 privind reglementarea situaţiei creanţelor
Băncii Naţionale a României şi Casei de Economii şi
Consemnaţiuni faţă de Banca Dacia Felix. PL605/2001
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.66/1997 privind regimul investiţiilor străine în România,
realizate prin cumpărarea de titluri de stat. PL593/2001
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3. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului
nr.131/1998 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului
nr.66/1997 privind regimul investiţiilor străine în România,
realizate prin cumpărarea de titluri de stat. PL594/2001
4. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.91/1996 cu
privire la asigurarea facultativă a autovehiculelor deţinute de
Preşedinţia României, Camera Deputaţilor, Senat, Guvern,
ministere şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale
şi locale, Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Consiliul
Legislativ, Avocatul Poporului, Serviciul de Protecţie şi Pază,
Curtea Supremă de Justiţie şi celelalte instanţe judecătoreşti,
parchetele de pe lângă aceste instanţe, precum şi de alte unităţi
din sistemul justiţiei. PL601/2001
5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între România
şi Republica Federală Germania pentru evitarea dublei impuneri
cu privire la impozitele pe venit şi pe capital. PL595/2001
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.122/2001 pentru modificarea art.2 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.50/2000 pentru abrogarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.67/1999 privind unele măsuri pentru
dezvoltarea activităţii economice. PL577/2001
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale,
companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome. PL569/2001
8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.111/2000 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/1999 privind acordarea
de facilităţi fiscale agenţilor economici. PL617/2001

II. AVIZE

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa
paşapoartelor. PL602/2001
10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice comunitare de evidenţă  persoanelor.
PL603/2001
11. Proiectul de Lege privind retragerea României din Convenţia
asupra viitoarei cooperări multilaterale în domeniul pescuitului
din nord-vestul Oceanului Atlantic, semnat la Ottawa la 24
octombrie 1978. PL616/2001
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12. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Fondului Român de Dezvoltare Socială. PL584/2001

Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu:

I. FOND

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.68/2001 privind reglementarea situaţiei creanţelor Băncii Naţionale a României şi
Casei de Economii şi Consemnaţiuni faţă de Banca Dacia Felix. PL605/2001

Banca Dacia Felix S.A. a luat fiinţă în anul 1991, cu sediul în Municipiul
Cluj Napoca.

Datorită unui management defectuos, precum şi a unor fraude financiare,
banca s-a confruntat cu mari dificultăţi recunoscute oficial la 4 iulie 1996, când
Banca Dacia Felix S.A. a înaintat Tribunalului Cluj cererea de reorganizare judiciară
potrivit Legii nr. 64/1995.

În baza încheierii civile din date de 20 martie 2001 a Tribunalului Cluj s-a
hotărât deschiderea procedurii judiciare de faliment.

În luna noiembrie 1998, acţionarul principal al băncii, S.C. ARCO S.A.
Bucureşti, deţinea 42,8% din capitalul social.

Ordonanţa reglementează posibilitatea cesionarului de a participa la
majorarea capitalului social al Băncii Dacia Felix S.A., cu surse reprezentate de
creanţele dobândite, prin derogare de la prevederile Legii nr. 58/1998 - Legea
Bancară.

Predarea creanţelor Dacia Felix S.A. la societăţi cu capital de stat către
Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului urmează a se
realiza în 10 zile lucrătoare de la semnarea contractelor de cesiune, făcându-se fără
plată.

Ordonanţa prevede că dificultăţile între valoarea creanţelor Băncii
Naţionale a României şi Casei de Economii şi Consemnaţiuni CEC S.A. şi
echivalentul în lei al sumelor în valută încasate prin cesiunea de creanţă şi cedarea
cotei de 25% prevăzute mai sus, să fie suportate de către Banca Naţională a României
şi Casa de Economii şi Consemnaţiuni prin includerea în costuri, pe o perioadă de 5
ani, începând cu anul 2006.

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

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.66/1997
privind regimul investiţiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri
de stat. PL593/2001

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/1997 cu privire la regimul
investiţiilor străine în România reglementează şi regimul investiţiilor de portofoliu
realizate de investitorii străini.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/1997 stabileşte procedura de
efectuare a tranzacţiilor cu valori mobiliare şi de repatriere a capitalului investit şi a
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veniturilor realizate în urma unei investiţii de portofoliu, inclusiv pentru operaţiunile
cu titluri de stat.

Întrucât, tranzacţiile cu titluri de stat reprezintă o investiţie de portofoliu
specifică se impune detalierea regimului investiţiilor străine în România realizate prin
cumpărarea de titluri de stat.

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

3. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului
nr.131/1998 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.66/1997 privind regimul
investiţiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat.
PL594/2001

Regimul juridic actual privind investiţiile de portofoliu, realizate de
investitorii străini prin cumpărarea de titluri de stat este reglementat prin Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investiţiilor străine în România
şi prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1997 privind regimul investiţiilor străine în
România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat.

Deoarece prevederile actelor normative mai sus menţionate fac referire la
tranzacţionarea titlurilor de stat exclusiv prin intermediul societăţilor de valori
mobiliare, a căror activitate este reglementată şi supravegheată de Comisia Naţională
a Valorilor Mobiliare şi nu de către Banca Naţională a României, care reglementează
şi supraveghează vânzarea şi tranzacţionarea titlurilor de stat pe piaţa
primară/secundară, s-a elaborat prezenta ordonanţă de urgenţă pentru modificarea
prevederilor Ordonanţa Guvernului nr. 66/1997 privind regimul investiţiilor străine în
România.

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

4. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.91/1996 cu privire la
asigurarea facultativă a autovehiculelor deţinute de Preşedinţia României, Camera
Deputaţilor, Senat, Guvern, ministere şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice
centrale şi locale, Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ,
Avocatul Poporului, Serviciul de Protecţie şi Pază, Curtea Supremă de Justiţie şi
celelalte instanţe judecătoreşti, parchetele de pe lângă aceste instanţe, precum şi de
alte unităţi din sistemul justiţiei. PL601/2001

Conform prevederilor Legii nr. 145/1997 privind asigurările sociale de
sănătate, cu modificările şi completările ulterioare CNAS este instituţie publică
autonomă de interes naţional, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, având ca
obiect de activitate asigurarea funcţionării unitare a sistemului asigurărilor sociale de
sănătate din România.

La data apariţiei Legii nr. 91/1996, cu privire la asigurarea facultativă a
autovehiculelor deţinute de Preşedinţia României, Camera Deputaţilor, Senat,
Guvern, ministere şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale,
instituţiile din sistemul asigurărilor sociale de sănătate nu erau înfiinţate. Casa
Naţională de Asigurări de Sănătate şi casele de asigurări de sănătate judeţene au fost
înfiinţate prin Legea nr. 145/1997, cu modificările şi completările ulterioare în anul
1999.
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Deoarece asigurarea obligatorie nu cuprinde toate situaţiile neprevăzute
care pot să conducă la avarierea, distrugerea, furtul sau la alte evenimente şi fiindcă
aceste instituţii nu pot fi asimilate ministerelor şi celorlalte autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale se impune adoptarea unei soluţii imediate
pentru reglementarea posibilităţii încheierii contractelor de asigurare facultativă a
autovehiculelor pe care casele de asigurări de sănătate le deţin, în vederea evitării
unei grave atingeri aduse interesului acestei instituţii publice.

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

5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi
Republica Federală Germania pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele
pe venit şi pe capital. PL595/2001

La data de 5 iulie 2001 a fost semnată la Berlin, Convenţia între România şi
Republica Federală Germania pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele
pe venit şi pe capital.

Convenţia reglementează problemele referitoare la schimbul de informaţii,
tratamentul nedescriminatoriu, metodele de evitare a dublei impuneri  precum şi
normele privitoare la intrarea în vigoare şi denunţarea Convenţiei.

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport în forma prezentată.

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.122/2001 pentru modificarea art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.50/2000 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/1999 privind
unele măsuri pentru dezvoltarea activităţii economice. PL577/2001

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/1999 privind unele măsuri
pentru dezvoltarea activităţii economice au fost acordate o serie de facilităţi pentru
societăţile comerciale care realizează investiţii cu impact majoritar asupra activităţii
economice. În baza acestei ordonaţe de urgenţă au fost aprobate hotărâri de guvern
pentru societăţile comerciale care s-au încadrat în condiţiile impuse pentru acordarea
facilităţilor.

Rezultă că producătorii români sunt dezavantajaţi deoarece preţurile
acestora sunt influenţate de T.V.A. faţă de bunurile din import, care sunt detaxate.

Având în vedere cele de mai sus, s-a impus modificarea art. 2 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2000 în sensul acordării dreptului de
deducere furnizorilor, în acest fel şi bunurile achiziţionate de pe piaţa internă vor fi
detaxate, societăţile comerciale care au efectuat investiţii cu impact major beneficiind
astfel de o facilitate reală.

A fost necesară introducerea unui alineat din care să rezulte că prestările de
servicii care concură la realizarea de bunuri amortizabile sunt scutite de taxa pe
valoarea adăugată la prestatori.

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport în forma prezentată.

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.64/2001
privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi



6

societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile
autonome. PL569/2001

A fost necesar iniţierea unui singur act normativ care să reglementeze în
mod unitar repartizarea profitului la societăţile/companiile naţionale, prin acesta
punându-se de acord şi prevederile referitoare la repartizarea profitului din actele
normative sus menţionate.

Potrivit acestei ordonanţe, profitul agenţilor economici rămas după
deducerea impozitului pe profit, urmează să fie repartizat astfel:

a) rezerve legale;
b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi;
c) alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare;
d) alte repartizări prevăzute de lege;
e) până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit;
f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor

autonome;
g) profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a) - f) se repartizează

la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare.
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea

unui raport în forma adoptată de Senat.
8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.111/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.11/1999 privind acordarea de facilităţi fiscale agenţilor economici. PL617/2001

Pentru a veni în sprijinul agenţilor economici şi în scopul menţinerii
influenţei negative exercitată de blocajul financiar, s-a elaborat Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 11/1999 privind acordarea de facilităţi fiscale agenţilor economici
potrivit căreia contribuabilii, persoanele juridice care şi-au achitat integral şi la
termenele legale toate obligaţiile curente la bugetul de stat pe anul 1999, reprezentând
impozit pe profit, impozit pe salarii, T.V.A., accize şi impozit pe ţiţei şi gaze naturale,
au dreptul să beneficieze lunar, până la sfârşitul anului 2000, de o bonificaţie de 5%
pentru fiecare obligaţie menţionată mai sus, achitată la termenul legal.

Se aprobă modificarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
119/1999, în sensul înlocuirii impozitului pe salarii din textul acestuia cu impozitul
pe venituri din salarii pentru perioada de aplicabilitate aferentă anului 2000.

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

II. AVIZE

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2001
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru
eliberarea şi evidenţa paşapoartelor. PL602/2001

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui aviz în forma adoptată de Senat.
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10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.84/2001
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de
evidenţă  persoanelor. PL603/2001

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

11. Proiectul de Lege privind retragerea României din Convenţia asupra
viitoarei cooperări multilaterale în domeniul pescuitului din nord-vestul Oceanului
Atlantic, semnat la Ottawa la 24 octombrie 1978. PL616/2001

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

12. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.129/1998
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare
Socială. PL584/2001

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

PREŞEDINTE,

Prof. dr. Florin Georgescu

Întocmit,
Popescu Luminiţa
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