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        Marţi 5 martie 2002

        Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea:
1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind garantarea plăţilor produselor

şi serviciilor pentru  companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat.
2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea Legii pentru

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2002 privind taxa pe valoarea adăugată şi
instituirea cotei TVA de 2% la unele produse alimentare, industriale şi servicii prestate pentru
producătorii agricoli.

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.171/2001 pentru aprobarea modificării denumirii şi clasificării mărfurilor din
Tariful vamal de import al României,   precum şi a taxelor vamale de bază aferente acestora.

4. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.

Au fost invitaţi şi au participat la lucrările Comisiei din partea Ministerului
Finanţelor Publice: domnul Moise Popescu � director general, doamna Hură Mihai -
director general adjunct şi din partea Ministerului Industriei şi Resurselor � doamna
Dumitru Rodica � director general.

Lucrările şedinţei au fost conduse de  domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu şi
de domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe.

La primul punct al ordinei de zi s-a dezbătut propunerea legislativă privind
garantarea plăţilor produselor şi serviciilor pentru  companiile naţionale şi societăţile
comerciale cu capital majoritar de stat, care a fost susţinută de domnul deputat Mircea
Nicu Toader.

Reprezentanta Ministerului Industriei şi Resurselor a arătat că prin modalitatea
de plată prevăzută la art.1 se exclud din activitatea agenţilor economici de stat
principalele instrumente de plată specifice raporturilor comerciale (bilet la ordin,
cambie, cec), situaţie în care nu numai că nu se ating scopurile propunerii legislative,
dar se creează un blocaj financiar şi mai accentuat.

Din dezbateri a rezultat că prevederile art.4 din această propunere legislativă
sunt generale fără precizarea faptelor care constituie infracţiuni şi pentru care se
angajează răspunderea penală.

De asemenea, prevederile din această propunere legislativă  vin în contradicţie
cu dispoziţiile art.41 alin.(2) din Constituţia României în ceea ce priveşte egalitatea
de tratament juridic a persoanelor juridice de drept privat cu capital privat şi a
persoanelor juridice de drept privat cu capital majoritar de stat.
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 Comisia apreciază că, în prezent, există mijloace juridice suficiente pentru
garantarea îndeplinirii obligaţiilor asumate de către părţile unui contract, neajunsurile
rezidă în  modul de utilizare a acestora de către persoanele juridice cu capital
majoritar de stat şi, ca urmare,  se propune respingerea acestei iniţiative legislative.

Supusă la vot, propunerea legislativă privind garantarea plăţilor produselor şi
serviciilor pentru  companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital majoritar de
stat a fost respinsă cu 27 voturi şi o abţinere.

 La al doilea punct al ordinei de zi,  s-a dezbătut propunerea legislativă privind
modificarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2002
privind taxa pe valoarea adăugată şi instituirea cotei TVA de 2% la unele produse
alimentare, industriale şi servicii prestate pentru producătorii agricoli, prezentată în
numele iniţiatorilor de domnul vicepreşedinte Octavian Purceld.
        Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a arătat că a fost iniţiat de către
Guvern proiectul de Lege privind taxa pe valoarea adăugată care a fost dezbătut în
plenul Senatului şi a fost transmis Camerei Deputaţilor.
         Acest proiect  prevede instituirea unei cote reduse a taxei pe valoarea adăugată, la
nivelul de 50% din cota standard, pentru bunurile şi serviciile stabilite prin hotărâre de
Guvern.

De asemenea, procentul de 2% propus pentru cota redusă a taxei pe valoarea
adăugată contravine prevederilor art.12 pct.3 lit.a) din Directiva a VI-a a Uniunii
Europene potrivit cărora cotele reduse de TVA nu pot fi mai mici de 5% şi se pot
aplica numai la categoriile de bunuri şi servicii specificate în anexa H din această
directivă.
          În urma discuţiilor purtate, Comisia a propus respingerea acestei iniţiative
legislative.

Supusă la vot, propunerea legislativă privind modificarea Legii pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2002 privind taxa pe valoarea adăugată şi
instituirea cotei TVA de 2% la unele produse alimentare, industriale şi servicii prestate
pentru producătorii agricoli care a fost respăinsă cu 15 voturi pentru respingere şi 13
voturi împotriva respingerii.

Punctul trei al ordinei de zi a prevăzut dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.171/2001 pentru aprobarea
modificării denumirii şi clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al
României, precum şi a taxelor vamale de bază aferente acestora

Proiectul a fost prezentat de reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice.
În cadrul dezbaterilor, membrii Comisie au formulat întrebări pentru a putea

obţine informaţii suplimentare cu privire la Tariful Vamal.
         Supus la vot, proiectul de lege a fost avizat, în forma prezentată cu 25 voturi
pentru, 2 voturi împotrivă şi o abţinere.
         S-a trecut apoi, la ultimul punct al ordinii de zi privind problemele curente ale
activităţii Comisiei.    
         Din numărul total de 31 deputaţi au absentat: grup parlamentar PSD: Popescu
Ioan Dan, Puwak Hildegard Carola şi Cazan Leonard.

Miercuri 6 martie  2002

           Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea:
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1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind finanţele publice
2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind programele de Offset

Au fost invitaţi şi au participat la lucrările Comisiei din partea Ministerului
Industriei şi Resurselor � domnul Romulus Moucha � secretar de stat şi din partea
Ministerului Finanţelor Publice: doamna Oprea Gheorghiţa - director general şi
doamna Mişu Mariana - director general adjunct.

 Lucrările şedinţei au fost conduse de  domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu şi
de domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe.

La primul punct al ordinei de zi s-a dezbătut proiectul de Lege privind finanţele
publice.

Acesta a fost prezentat de reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice, care a
fundamentat necesitatea modificării actualei legi a finanţelor publice.

Doamna deputat Lucia-Cornelia Lepădatu a propus modificarea termenului de 15
decembrie  prevăzut de art.17 alin.(2) din această lege cu 15 noiembrie, deoarece
termenul de 15 decembrie nu permite ca până la începerea anului bugetar să fie
parcurse etapele de adoptare, de contestare la Curtea Constituţională, precum şi de
aprobare conform prevederilor art.16 alin.(2) din acelaşi proiect de Lege.

Acest amendament a fost adoptat de membrii Comisiei cu 27 voturi pentru şi un
vot contra.
Ca urmare a discuţiilor purtate, membrii Comisiei au votat în unanimitate, avizarea
proiectului de Lege privind finanţele publice cu amendamentul aprobat.
         La al doilea punct al ordinei de zi, propunerea legislativă privind programele de
Offset iniţiată de domnii deputaţi Constantin Niţă şi Valeriu Zgonea, grupul
parlamentar PSD a fost amânată la solicitarea iniţiatorilor, pe care a susţinut-o şi
reprezentantul Ministerului Industriei şi Resurselor.

Din numărul total de 31 deputaţi au absentat: grup parlamentar PSD: Popescu
Ioan Dan, Puwak Hildegard Carola şi Cazan Leonard.

                     PREŞEDINTE,
                 Dan Radu Ruşanu

                                                      SECRETAR,
   Lucia-Cornelia Lepădatu

        Expert parlamentar
           Olga Tutoveanu
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