
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru politică      

economică, reformă şi 

privatizare 

 Bucureşti,  

Nr. 21/217/8.06.2006 

 

Proces verbal 

al şedinţelor Comisiei din  zilele de 

6,7 şi 8 iunie 2006 

 

 

 Marţi,  6 iunie  2006 

 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

 

 1. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative pentru 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Române pentru Mediul de 

Afaceri, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 320/2006); 

    

 2. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea 

Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia cu privire la 

cooperarea economică şi tehnică, semnat la Ankara la 1 februarie 2006, Camera 

Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată (Plx 487/2006). 

    

          3. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea 

Protocolului Adiţional între România şi Republica Slovacă, semnat la Bratislava 

la 8 noiembrie 2005, la Acordul dintre România şi Republica Slovacă privind 

Administrator
Original
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promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bratislava la 3 

martie 1994, Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată (Plx 486/2006).

   

 

   4. Dezbaterea şi avizarea  propunerii legislative privind modificarea şi 

completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională (Plx 349/2006); 

  

 5. Dezbaterea şi avizarea  propunerii legislative pentru completarea Legii 

nr. 571/2004 privind Codul fiscal, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională 

(Plx 352/2006); 

  

 6. Dezbaterea şi avizarea  propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 238/2004, Legea petrolului, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională (Plx 389/2006). 

 

7. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 

 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi din totalul de 24 de 

membri iar domnul deputat Gabriel Sandu a fost înlocuit de domnul deputat 

Silaghi Ovidiu. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 

 

 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 

şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentantul Ministerului 

Finanţelor Publice: domnul  Ion Busuioc – director general, reprezentantul 

Ministerului  Economiei  şi Comerţului: doamna Clementina Ion – director, 

reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru  Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi 

Cooperaţie: domnul Bogdan Dumitrache – secretar general şi domnul Bogdan 
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Vişan – director, în calitate de iniţiatori: domnul senator Marius Marinescu şi 

domnul deputat Aurelian Pavelescu. 

 

 La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în 

fond a propunerii legislative pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Române pentru Mediul de Afaceri, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională (Plx 320/2006). 

 

    Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Române pentru  Mediul de Afaceri, organ 

de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică în 

subordinea Guvernului, în coordonarea primului-ministru, prin reorganizarea 

Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi  Mijlocii şi Cooperaţie, a 

Agenţiei Române pentru  Investiţii Străine şi a Direcţiei Mediului de Afaceri, 

care se desfiinţează. 

 

Domnul senator Marius Marinescu, a făcut o scurtă prezentare a 

propunerii legislative. 

 

Domnul senator Marius Marinescu, a menţionat că experienţa Uniunii 

Europene demonstrează clar că sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii poate 

avea o contribuţie substanţială la realizarea produsului intern brut, la crearea 

unor noi locuri de muncă şi la stimularea creşterii exporturilor. Un sector al 

întreprinderilor mici şi mijlocii bine dezvoltat poate astfel să sprijine stabilitatea 

şi creşterea macro-economică. 

 

Domnul senator Marius Marinescu, a subliniat faptul că datorită 

importanţei sectorului IMM pentru crearea unui mediu de afaceri  favorabil 

stimulării investiţilor străine în România, se consideră că ar trebui creat un 
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organism guvernamental unic la nivel naţional care să gestioneze tot mediul de 

afaceri indiferent de mărimea şi structura capitalului investit. 

 

 Domnul senator Marius Marinescu, a spus că această instituţie va fi creată 

prin unirea Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi 

Cooperaţie, Agenţiei Române pentru Investiţii Străine şi a Direcţiei Mediului de 

Afaceri, comasând astfel trei structuri guvernamentale care au în cea mai mare 

parte a lor funcţii şi atribuţii comune cât şi structuri organizatorice aproape 

identice, cu o  mai  mare (ANIMMC) sau  mai  mică (ARIS) reprezentare 

teritorială. 

  

 Domnul senator Marius Marinescu, a precizat că una din motivaţiile care 

au stat la baza realizării acestui organism a fost egalitatea tratamentului atât 

pentru investitorii străini cât şi pentru cei români (Legea nr. 241/1998). 

 

 Domnul senator Marius Marinescu, a spus că învăţând din experienţa 

Ungariei şi luând ca modele organisme guvernamentale similare din alte ţări din 

Europa ( Belgia, Danemarca şi Cehia) şi datorită faptului că avem prea puţin 

timp la dispoziţie pentru a putea intra în Uniunea Europeană în anul 2007, se 

consideră că înfiinţarea Autorităţii Române pentru Mediul de Afaceri 

(A.R.M.A.) va reprezenta „ARMA” României cu care va intra în lupta 

concurenţială a pieţei Uniunii Europene. 

 

 Domnul deputat Radu Moldovan a spus că susţine prezenta propunere 

legislativă deoarece iniţiatorii au anticipat dorinţa coaliţiei de  a restructura 

aceste agenţii în vederea unei mai bune desfăşurări a mediului de afaceri. 

 

 Domnul deputat Petru Lakatos, a subliniat că în expunerea de motive 

Guvernul a recunoscut importanţa sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, dar 

cu toate acestea nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 
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 Domnul deputat Petru Lakatos, a propus amânarea propunerii legislative 

cu două săptămâni pentru a se putea veni cu o propunere de restructurare a 

Guvernului. 

 

 Domul vicepreşedinte Octavian Purceld a dorit să ştie de ce este 

menţionată în propunerea legislativă şi Agenţia Română pentru Investiţii 

Străine. 

 

 Domnul senator Marius Marinescu a explicat că, prin introducerea 

Agenţiei Române pentru Investiţii Străine, s-a dorit egalizarea şanselor 

investitorilor români cu alte celor străini. În acest moment există o discriminare 

în ceea ce priveşte taxele şi impozitele plătite de investitorii străini. Prin această 

propunere legislativă s-a dorit crearea unui climat economic favorabil care să 

aibă drept consecinţă concurenţa loială a investitorilor străini şi a celor români. 

 

 Domul vicepreşedinte Octavian Purceld a dorit să ştie dacă această 

agenţie are atribuţii şi în alte sfere decât în Întreprinderile Mici şi Mijlocii. 

 

 Domnul senator Marius Marinescu a răspuns că se vor comasa cele trei 

agenţii în una singură care va avea sedii pe teritoriul României. În cadrul 

fiecărui sediu va exista un departament de investiţii unde investitorii români vor 

avea posibilitatea de a face schimb de  management cu investitorii străini. În 

Cehia investiţiile străine sunt de 11 miliarde de euro, în schimb în România 

investiţiile străine se cifrează la 5,2 miliarde de euro. 

 

 Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a spus că, datorită numărului 

mare de IMM-uri (400.000) care nu au depus bilanţul la sfârşitul anului trecut, a 

fost de acord cu îmbunătăţirea mediului de afaceri. Nu este necesar să aşteptăm 

o soluţie din partea Guvernului deoarece dacă ar fi existat o soluţie acesta  ar fi 

aplicat-o în ultimii doi ani de zile. 
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 Domnul deputat  Petru Godja, a spus că susţine propunerea legislativă 

deoarece este oportună şi necesară, având în vedere intenţia Guvernului de a 

restructura instituţiile aflate în subordinea sa. 

 

 Domnul deputat Nicolae Bara a afirmat că susţine această propunere 

legislativă deoarece mediul de afaceri are nevoie de o schimbare, în ultimii 15 

ani acesta fiind considerat o enigmă. 

 

 Domnul vicepreşedinte Cornel Popa a spus că susţine prezenta propunere 

legislativă, dar ar fi necesar să se indice resursele care stau la baza înfiinţării 

acestei agenţii. Domnul vicepreşedinte a propus amânarea discuţiilor până la 

data la care Guvernul şi partidele din arcul guvernamental vor adopta o poziţie 

clară. 

 

 Domnul deputat Bogdan Pascu a afirmat că se urmăreşte eficientizarea 

mediului de afaceri, nu neapărat comasarea acestuia şi că faptul că se oferă 

egalitate de şanse investitorilor români şi străini încurajează mediul de afaceri 

din România. 

 

 Domnul senator Marius Marinescu a afirmat că prin comasarea celor trei 

instituţii nu va dispărea nimic, ci dimpotrivă se vor reduce corupţia şi 

suspiciunile. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a afirmat că nu este necesar să aşteptăm 

restructurarea Guvernului, deoarece nu ştim sigur dacă şi cum aceasta va avea 

loc. 
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 Domnul deputat Andrei Gerea a spus că această propunere legislativă i se 

pare interesantă şi a dorit să ştie care dintre atribuţiile agenţiilor care se vor 

comasa se regăsesc şi în activitatea noii agenţii ce se va crea. 

 

 Domnul senator Marius Marinescu a răspuns că atribuţiile fostelor agenţii 

vor fi preluate de noua agenţie care va fi coordonată de către un preşedinte. 

 

 Domnul senator Iuliu Nosa a susţinut că se simte nevoia îmbunătăţirii 

acestui domeniu şi a propus începerea dezbaterilor. 

 

 Domnul Andrei Gerea a intervenit, referindu-se la punctul 6) din punctul 

de vedere al Guvernului, respectiv la „coordonarea Autorităţii Române pentru 

Mediul de afaceri de către Cancelaria Primului-Ministru”, idee care nu poate fi 

menţinută. 

 

 Domnul senator Marius Marinescu a răspuns că există un amendament 

care reglementează acest aspect.  

 

 Domnul deputat Ovidiu Silaghi a dorit să afle cum trebuie să procedeze 

investitorul care ajunge într-un oraş oarecare. 

 

 Domnul senator Marius Marinescu a răspuns că aceste informaţii se vor 

regăsi pe site-ul Autorităţii Române pentru Mediul de afaceri. 

 

 Domnul deputat Ovidiu Silaghi a mai afirmat că toată această activitate ar 

trebui să fie o îndatorire a ONG-urilor şi nu a Guvernului. 

 

 Domnul senator Marius Marinescu a răspuns că este nevoie de autoritatea 

statului şi că vor exista specialişti care vor învăţa investitorii cum să folosească 

aceste fonduri.  



 8

 Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a spus că, în conformitate cu 

programul de guvernare, dezvoltarea IMM-urilor intră în atribuţiile Guvernului 

şi că această îndatorire nu trebuie să aparţină IMM-urilor, deoarece este o 

sarcină asumată de Guvern. 

 

 Domnul deputat Petru Lakatos a propus amânarea dezbaterilor cu două 

săptămâni. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de amânare a 

dezbaterilor, aceasta fiind respinsă cu 19 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă. 

  

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot dezbaterea pe articole a 

prezentului act normativ. Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 S-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege. 

 

 Domnul deputat Bogdan Pascu a formulat un amendament la titlul 

propunerii legislative, acesta fiind aprobat cu 19 voturi pentru, 3 voturi 

împotrivă şi 2 abţineri. 

 

 Domnul deputat Petru Lakatos a formulat un amendament la art. 1, alin. 

2), acesta fiind respins cu 21 de voturi pentru şi 3 împotrivă. 

 

 Domnul deputat Bogdan Pascu a formulat un amendament la art. 1, acesta 

fiind aprobat cu 19 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 

 

 Domnul deputat Bogdan Pascu a formulat un amendament la art. 2, acesta 

fiind aprobat cu 19 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 

 

 Domnul deputat Bogdan Pascu a formulat un amendament la art. 3, pct. 1-

18, acesta fiind aprobat cu 19 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 
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 Domnul deputat Bogdan Pascu a formulat un amendament la art. 3, prin 

care se introduc pct. 19 şi pct. 20, după pct. 18, acesta fiind aprobat cu 19 voturi 

pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 

 

 Domnul deputat Bogdan Pascu a formulat un amendament la art. 3, prin 

care pct. 17 din proiectul iniţial devine pct. 21, acesta fiind aprobat cu 19 voturi 

pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 

 

 Domnul deputat Bogdan Pascu a formulat un amendament la art. 3, prin 

care pct. 18 din proiectul iniţial devine pct. 22, acesta fiind aprobat cu 19 voturi 

pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 

 

 Domnul deputat Bogdan Pascu a formulat un amendament la art. 3, prin 

care pct. 19 din proiectul iniţial devine pct. 23, acesta fiind aprobat cu 19 voturi 

pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 

 

 Domnul deputat Bogdan Pascu a formulat un amendament la art. 3, prin 

care pct. 21 se reformulează şi devine pct. 25, acesta fiind aprobat cu 19 voturi 

pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 

 

 Domnul deputat Bogdan Pascu a formulat un amendament la art. 3, prin 

care pct. 22 din textul iniţial devine pct. 26, acesta fiind aprobat cu 19 voturi 

pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 

 

 Domnul deputat Bogdan Pascu a formulat un amendament la art. 3, prin 

care se preia pct. 23 din textul iniţial, devenind pct. 27, acesta fiind aprobat cu 

19 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 
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 Domnul deputat Bogdan Pascu a formulat un amendament la art. 3, prin 

care se preia pct. 24 din textul iniţial, devenind pct. 28, acesta fiind aprobat cu 

19 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 

 

 Domnul deputat Bogdan Pascu a formulat un amendament la art. 3, prin 

care se preia pct. 25 din textul iniţial, devenind pct. 29, acesta fiind aprobat cu 

19 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 

 

 Domnul deputat Bogdan Pascu a formulat un amendament la art. 3, prin 

care se reformulează pct. 26 din textul iniţial, devenind pct. 30, acesta fiind 

aprobat cu 19 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 

 

 Domnul deputat Bogdan Pascu a formulat un amendament la art. 3, prin 

care se reformulează pct. 28 din textul iniţial, devenind pct. 31, acesta fiind 

aprobat cu 19 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 

 

 Domnul deputat Bogdan Pascu a formulat un amendament la art. 3, prin 

care se preia pct. 29 din textul iniţial, devenind pct. 32, acesta fiind aprobat cu 

19 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 

 

 Domnul deputat Bogdan Pascu a formulat un amendament la art. 3, prin 

care se introduce pct. 33, acesta fiind aprobat cu 19 voturi pentru, 3 voturi 

împotrivă şi 2 abţineri. 

 

 Domnul deputat Bogdan Pascu a formulat un amendament la art. 3, prin 

care se elimină pct. 30 din textul iniţial, acesta fiind aprobat cu 19 voturi pentru, 

3 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 
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 Domnul deputat Bogdan Pascu a formulat un amendament la art. 3, prin 

care se preia pct.31 din textul iniţial, devenind pct. 34, acesta fiind aprobat cu 19 

voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 

 

 Domnul deputat Bogdan Pascu a formulat un amendament la art. 3, prin 

care se elimină pct. 32 din textul iniţial, acesta fiind aprobat cu 19 voturi pentru, 

3 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 

 

 Domnul deputat Bogdan Pascu a formulat un amendament la art. 3, prin 

care se elimină pct.33 din textul iniţial, acesta fiind aprobat cu 19 voturi pentru, 

3 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 

 

 Domnul deputat Bogdan Pascu a formulat un amendament la art. 3, prin 

care se elimină pct. 34 din textul iniţial, acesta fiind aprobat cu 19 voturi pentru, 

3 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 

 

 Domnul deputat Bogdan Pascu a formulat un amendament la art. 3, prin 

care se elimină pct. 35 din textul iniţial, acesta fiind aprobat cu 19 voturi pentru, 

3 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 

 

 Domnul deputat Bogdan Pascu a formulat un amendament la art. 3, prin 

care se elimină pct. 36 din textul iniţial, acesta fiind aprobat cu 19 voturi pentru, 

3 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 

 

 Domnul deputat Bogdan Pascu a formulat un amendament la art. 3, prin 

care se preia pct. 37 din textul iniţial, devenind pct. 17, acesta fiind aprobat cu 

19 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 
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 Domnul deputat Bogdan Pascu a formulat un amendament la art. 3, prin 

care se preia pct. 38 din textul iniţial, devenind pct. 18, acesta fiind aprobat cu 

19 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 

 

 Domnul deputat Bogdan Pascu a formulat un amendament la art. 3, prin 

care se adaugă un nou alineat la pct. 39 din textul iniţial, acesta fiind aprobat cu 

19 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 

 

 Domnul deputat Bogdan Pascu a formulat un amendament la art. 3, prin 

care alin. 2 din pct. 39 din textul iniţial se modifică şi devine alin. 3, acesta fiind 

aprobat cu 19 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 

 

 Domnul deputat Bogdan Pascu a formulat un amendament la art. 3, prin 

care alin. 3 din pct. 39 din textul iniţial se modifică şi devine alin.4, acesta fiind 

aprobat cu 19 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 

 

 Domnul deputat Bogdan Pascu a formulat un amendament la art. 3, prin 

care alin. 4 din pct. 39 din textul iniţial se modifică şi devine alin.5, acesta fiind 

aprobat cu 19 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 

 

 Domnul deputat Bogdan Pascu a formulat un amendament la art. 4, prin 

care acesta se modifică şi se completează, acesta fiind aprobat cu 19 voturi 

pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 

 

 Domnul deputat Bogdan Pascu a formulat un amendament la art. 5, prin 

care acesta se modifică, fiind aprobat cu 19 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 

abţineri. 
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 Domnul deputat Bogdan Pascu a formulat un amendament la art. 6, prin 

care acesta se modifică, fiind aprobat cu 19 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 

abţineri. 

 

 Domnul deputat Bogdan Pascu a formulat un amendament la art. 7, prin 

care acesta se modifică, devenind art. 10, fiind aprobat cu 19 voturi pentru, 3 

voturi împotrivă şi 2 abţineri. 

 

 Domnul deputat Bogdan Pascu a formulat un amendament la art. 8, prin 

care alin. 1 şi 3 se modifică, acesta fiind aprobat cu 19 voturi pentru, 3 voturi 

împotrivă şi 2 abţineri. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot art. 8, alin. 2, acesta fiind 

aprobat cu 19 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 

 

 Domnul deputat Bogdan Pascu a formulat un amendament la art. 9, prin 

care acesta se modifică, fiind aprobat cu 19 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 

abţineri. 

 

 Domnul deputat Bogdan Pascu a formulat un amendament,  prin care se 

introduc următoarele articole: 11, 12, 13, 14, 15, acesta fiind aprobat cu 19 

voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 
 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea legislativă în 

integralitate, cu amendamente,  acesta  fiind aprobată cu 19 voturi pentru, 3 

voturi împotrivă şi 2 abţineri. 

 

 În urma dezbaterii, Comisia pentru politică economică, reformă şi 

privatizare a hotărât cu 19 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri să 

propună plenului Camerei Deputaţilor APROBAREA, cu amendamente a 
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propunerii legislative pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Române pentru Mediul de Afaceri. 

 

 

 La punctul 2 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în fond 

a proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Turcia cu privire la cooperarea economică şi tehnică, 

semnat la Ankara la 1 februarie 2006, Camera Deputaţilor fiind prima Cameră 

sesizată (Plx 487/2006). 

 

 Obiectul prezentului proiect de lege constă în ratificarea Acordului dintre 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia cu privire la cooperarea 

economică şi tehnică, semnat la Ankara, la 1 februarie 2005. Acordul se încheie 

spre a da urmare obligaţiilor asumate de către România prin Tratatul de aderare 

la Uniunea Europeană (art. 6, alin.10 din Protocolul de aderare), de a stabili 

conformitatea cu dreptul comunitar, a tuturor acordurilor sale bilaterale în 

domeniul comerţului şi cooperării economice, iar tratatele care fuseseră 

încheiate anterior cu Turcia (enumerate în art. 9 din Acord) să-şi înceteze 

valabilitatea; unele dintre acestea au fost ratificate prin lege (Acordul de comerţ 

liber a fost ratificat prin Legea nr. 218/1997). Constituind un tratat bilateral la 

nivel guvernamental, prin al căror prevederi sunt amendate legi în vigoare, 

urmează ca Acordul, potrivit art. 19, alin. 1, lit. h) din Legea nr. 590/2003 

privind tratatele, să fie supus Parlamentului pentru a-l ratifica prin lege. 

 

 Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului, doamna director 

Clementina Ion, a făcut a scurtă prezentare a proiectului de lege. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot proiectul de lege în 

integralitate, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
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 În urma dezbaterii, Comisia pentru politică economică, reformă şi 

privatizare a hotărât cu unanimitate de voturi să propună plenului Camerei 

Deputaţilor APROBAREA, proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului 

între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia cu privire la cooperarea 

economică şi tehnică, semnat la Ankara la 1 februarie 2006. 

 

 La punctul 3 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în fond 

a proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional între România şi 

Republica Slovacă, semnat la Bratislava la 8 noiembrie 2005, la Acordul dintre 

România şi Republica Slovacă privind promovarea şi protejarea reciprocă a 

investiţiilor, semnat la Bratislava la 3 martie 1994, Camera Deputaţilor fiind 

prima Cameră sesizată (Plx 486/2006). 

 

 Proiectul de lege are ca obiect ratificarea Protocolului Adiţional dintre 

România şi Republica Slovacă, semnat la Bratislava, la 8 noiembrie 2005, la 

Acordul între România şi Republica Slovacă pentru promovarea şi protejarea 

reciprocă a investiţiilor, semnat la Bratislava la 3 martie 1994. 

    

 Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului, doamna director 

Clementina Ion, a făcut a scurtă prezentare a proiectului de lege. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot proiectul de lege în 

integralitate, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

 În urma dezbaterii, Comisia pentru politică economică, reformă şi 

privatizare a hotărât cu unanimitate de voturi să propună plenului Camerei 

Deputaţilor APROBAREA, proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului 

Adiţional între România şi Republica Slovacă, semnat la Bratislava la 8 

noiembrie 2005, la Acordul dintre România şi Republica Slovacă privind 
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promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bratislava la 3 

martie 1994. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea 

propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 

349/2006). 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 21 

din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, în sensul introducerii unui nou alineat, alin. (21), vizând 

deductibilitatea  cheltuielilor privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor 

corporale constatate lipsă de gestiune sau degradate, ca urmare a calamităţilor 

naturale, neimputabile, pentru care nu au fost încheiate contracte de asigurare, 

precum şi taxa pe valoarea aferentă, dacă aceasta este datorată potrivit 

prevederilor Titlului IV din aceeaşi lege. 

  

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul director general 

Ion Busuioc, a făcut a scurtă prezentare a propunerii legislative. 

 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul director general 

Ion Busuioc, a afirmat că în proiectul de lege privind Codul Fiscal care a fost 

înaintat Parlamentului spre dezbatere sunt incluse prevederile din prezenta 

propunere legislativă. 

 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a spus că, dat fiind faptul că prevederile 

propunerii legislative sunt cuprinse în noul Cod Fiscal, propune avizarea 

negativă a prezentului act normativ. 
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 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de avizare 

negativă, aceasta  fiind aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei cu unanimitate de voturi, au 

hotărât avizarea negativă a  propunerii legislative. 

 

La punctul 5 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea 

propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 571/2004 privind Codul 

fiscal, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 352/2006). 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea alin. 2 al 

art. 141 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu o prevedere potrivit căreia donaţiile în bani, 

indiferent de valoarea lor, făcute pentru ajutorarea persoanelor sinistrate ca 

urmare a intervenţiei unor dezastre naturale, sunt scutite de la plata taxei pe 

valoare adăugată. 

 

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul director general 

Ion Busuioc, a făcut a scurtă prezentare a propunerii legislative. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de avizare 

negativă, aceasta  fiind aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei cu unanimitate de voturi, au 

hotărât avizarea negativă a  propunerii legislative. 

 

La punctul 6 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea  

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 238/2004, 

Legea petrolului, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 389/2006). 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea unui articol din Legea petrolului nr. 238/2004, în vederea creşterii 

transparenţei în materia acordurilor petroliere şi pentru introducerea unui drept 

de preempţiune în favoarea statului la achiziţionarea de petrol din producţia 

internă, în cazul unor crize energetice internaţionale majore. 

 

Domnul deputat Aurelian Pavelescu a făcut o scurtă prezentare a 

propunerii legislative. 

 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a propus amânarea dezbaterii propunerii 

legislative cu 1 săptămână, deoarece există neregularităţi privind art. 48, lit. m), 

propunerea fiind aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

La punctul 7 al ordinii de zi domnul preşedinte Mihai Tudose a informat 

membrii comisiei cu privire la organizarea Forumului Consiliului Economic şi 

Social al ONU din perioada 20-21 iunie 2006 care se va desfăşura la Geneva, 

Elveţia. 

 

Membrii comisiei l-au desemnat pe domnul deputat Bogdan Pascu să 

reprezinte Comisia la acest eveniment. 

 

În continuare, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus atenţiei 

membrilor comisiei adresa transmisă de către domnul deputat Bogdan Pascu, 

prin care se solicită analizarea audierii ministrului economiei, domnul Codruţ 

Sereş, a domnului senator Radu Berceanu şi a domnului deputat Victor Ponta, în 

faţa comisiei. 

Totodată, s-a mai pus în discuţie şi solicitarea domnului deputat Victor 

Ponta de a se analiza audierea aceluiaşi ministru. 
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Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de audiere a 

domnului ministru Codruţ Şereş, propunere care a fost aprobată în unanimitate. 

Hotărârea de a-l audia pe domnul ministru Codruţ Sereş s-a luat în scopul unei 

mai bune informări atât a Parlamentului, cât şi a opiniei publice, referitoare la 

acest subiect de interes economic naţional. Audierea va avea loc marţi, 13 iunie 

2006, la orele 14. 

 

Membrii comisiei au hotărât transmiterea către domnul ministru Codruţ 

Şereş a unei adrese prin care se solicită prezentarea acestuia în faţa comisiei 

pentru audiere, precum şi punerea la dispoziţia membrilor Comisiei până luni, 

12 iunie, a unui material referitor la următoarele aspecte: modul de alocare a 

contractelor (licitaţie, alocare directă etc., precum şi motivaţia acestei alegeri), 

condiţiile de organizare a licitaţiilor, care sunt contractanţii şi motivele pentru 

care agenţii economici de stat cumpără energia electrică prin societăţi 

intermediare. 

 

 

Miercuri, 7 iunie 2006 

 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

 

1. Studiul şi dezbaterea în fond a propunerii legislative de modificare a 

Legii nr. 20/1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, publicată în Monitorul Oficial nr. 

545/1998, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 368/2006). 

 

2. Studiul şi dezbaterea în fond a propunerii legislative privind 

modificarea şi completarea Legii nr. 490/2002 pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, 
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cu modificările ulterioare, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 

362/2006). 

 

3. Alte probleme curente ale Comisiei. 

 

Joi, 8 iunie 2006 

 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

 

1. Studiul şi dezbaterea în fond a propunerii legislative privind 

modificarea şi completarea Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea 

cooperaţiei, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 369/2006). 

 

2. Studiul şi dezbaterea în fond a propunerii legislative privind 

modificarea şi completarea Legii nr. 490/2002 pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, 

cu modificările ulterioare, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 

362/2006). 

 

3. Alte probleme curente ale Comisiei. 

 

 

          PREŞEDINTE, 
   Mihai Tudose 
                                                             SECRETAR, 
                                                      Vasile Cosmin Nicula  
                              

 
           Experţi:   

                                                                                             Graziella Segărceanu 
                                                                                            Alina Ailenei 
                                                                                            Nicoleta Ghencian 
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