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Sinteza 
 şedinţei Comisiei din zilele de 2 şi 3 februarie 2011 

 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul îndeplinit, 
şi-a început  lucrările în ziua de 2 februarie 2011. 

La lucrările Comisiei din data de 2 şi 3 februarie 2011 au fost prezenţi 18 deputaţi 
din totalul de 20 de membri şi anume: Tudose Mihai, Vainer Aurel, Almăjanu Marin, 
Grama Horia, Arion Viorel, Cărare Viorel, Cherecheş Cătălin, Gerea Andrei Dominic, 
Cornel Itu, Iacob Strugaru Stelică, Lupu Mihai, Neacşu Marian, Nistor Laurenţiu, Oprişcan 
Mihai Doru, Palaşcă Viorel, Popescu Adrian, Seremi Ştefan, Teodorescu Horia. Domnii 
deputaţi Valerian Vreme şi Dan Păsat au absentat de la lucrările Comisiei. 

Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost conduse 
de către domnul deputat Mihai Tudose, preşedinte. 

La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii: Ministerul Finanţelor: doamna Mariana 
Vizoli,director, Lucica Diaconescu, şef serviciu, Mădălina Gheorghe, director general, 
directia Juridică, Angela Banu, sef serviciu si Cătălina Niţu, şef serviciu; Ministerul 
Economiei, Comertului si mediului de afaceri: doamna Mihaela Andrei, sef serviciu; 
Ministerul Administratiei si Internelor: doamna Adriana Miron, director adjunct; Fondul 
“Proprietatea”: doamna Valeria Nistor, director juridic si domnul Călin Meteş, analist 
investiţii; Agentia Domeniilor Statului: doamna Ramona Mărăcine, consilier juridic si 
Diana Florentina Enache, sef serviciu; C.N.V.M.: doamna Gabriela Anghelache, preşedinte 
si Radu Goia, director general. 
 Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
 1. Propunere legislativă pentru instituirea obligaţiei elaborării, aprobării şi aplicării 
Strategiei de Dezvoltare Economica si sociala a României pe termen lung, Pl-x 756/2010 - 
FOND 
 2. Propunere legislativă de completare a OUG nr.88/1997 aprobată prin Legea 
nr.44/1998, Pl-x 778/2010 - FOND 
 3. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.248/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/1998 privind 
acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor si la plata unor ob ligatii bugetare, în 
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scopul privatizării Societăţii Coerciale „Petromidia” SA Constanţa, procedură de urgenţă, 
PLx 832/2010 – FOND 
 4. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
91/2010 privind destinaţia sumelor provenite din recuperarea unor drepturi valutare ale 
României procedura de urgenta, PLx 841/2010 - AVIZ 
 5. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
92/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010 
privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii 
prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii 
Europene alocate României, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind majorarea 
capitalului social al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici 
şi Mijlocii S.A.-I.F.N., procedura de urgenţă, PLx 842/2010 - AVIZ  
 6. Propunerea legislativă privind punerea în valoare a infrastructurii şi mentenanţei 
pentru întreţinere şi reparaţii, deţinute de Societatea de „Îmbunătăţiri Funciare” – S.A.,               
Plx 847/2010 - AVIZ 
 7. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 
Fiscal, publicată în M.Of. nr. 927 din 23 Decembrie 2003 (rectificată în M.Of. nr. 112 din 
06 Februarie 2004), cu modificările şi completările ulterioare, Plx 849/2010 - AVIZ  
 8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Codului Fiscal,               
Plx 863/2010 - AVIZ 
 9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010 - PLx 858/2010 - AVIZ comun 
cu Comisia pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii din Senat. 
 Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
instituirea obligaţiei elaborării, aprobării şi aplicării Strategiei de Dezvoltare Economică 
şi socială a României pe termen lung, Pl-x 756/2010 - FOND 
 Domnul preşedinte Mihai Tudose a adus la cunoştinţa membrilor Comisie solicitarea 
iniţiatorului acestei propuneri legislative, domnul senator Şerban Valeca, de amânare cu o 
săptămână a dezbaterii acestei propuneri. 
 Supusă la vot, propunerea de amânare cu o săptămână a dezbaterii acestui act 
normativ, a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă de completare 
a OUG nr.88/1997 aprobată prin Legea nr.44/1998, Pl-x 778/2010 – FOND. 

Membrii Comisiei au constatat că propunerea legislativă nu se justifică întrucât 
articolul supus completării, respectiv art.35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului               
nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr.44/1998, 
cu modificările şi completările ulterioare, a fost abrogat în mod expres prin Legea 
nr.99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, cu modificările 
ulterioare. Pe cale de consecinţă, completarea articolului susmenţionat nu poate fi 
realizată. 
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Faţă de aceste considerente, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative de 
completare a OUG nr.88/1997 aprobată prin Legea nr.44/1998. 
 Pe punctul trei al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.248/2000 pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.64/1998 privind acordarea unor facilităţi la plata preţului 
acţiunilor si la plata unor obligatii bugetare, în scopul privatizării Societăţii Comerciale 
„Petromidia” SA Constanţa, procedură de urgenţă, PLx 832/2010. - FOND 
 Domnul preşedinte Mihai Tudose a propus amânarea dezbaterii acestui proiect de 
lege cu o săptămână, pentru ca iniţiatorii săi să poată fi prezenţi la dezbaterile acestui act 
normativ. 
 Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au aprobat, cu 
unanimitate de voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor acestui act normativ. 
 Pe punctul patru al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2010 privind destinaţia sumelor provenite din 
recuperarea unor drepturi valutare ale României, procedură de urgenţă, PLx 841/2010 – 
AVIZ. 
       Reprezentantul Ministerului Finanţelor a prezentat pe scurt obiectul de reglementare al 
acestui proiect de lege. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 
 Pe punctul cinci al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2010 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin 
pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate 
din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, precum şi pentru 
reglementarea unor măsuri privind majorarea capitalului social al Fondului Naţional de 
Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A.-I.F.N., procedura de 
urgenţă, PLx 842/2010 – AVIZ.  
 In cadrul dezbaterilor, membrii Comisiei au avut în vedere şi întârzierile 
înregistrate în implementarea acestor proiecte, dar şi cheltuielile contractuale suplimentare 
care au apărut pe parcursul implementării, intervenţia statului în sprijinirea financiară a 
beneficiarilor finali în procesul de implementare a proiectelor este esenţială atât pentru o 
finalizare mai rapidă, cât şi pentru diminuarea riscurilor unor corecţii financiare impuse de 
Comisia Europeană. 
 De asemenea, în cadrul dezbaterilor s-a reliefat faptul că, în ceea ce priveşte 
proiectele finanţate din instrumente structurale în domeniul infrastructurii de turism, acest 
domeniu este unul dintre cele mai accesate pentru obţinerea de finanţare de către 
autorităţile locale, atât în ceea ce priveşte patrimoniul cultural şi natural, cât şi în ceea ce 
priveşte infrastructura turistică. Cu toate acestea, o parte însemnată a celor care au accesat 
acest domeniu de finanţare, derulează mai multe proiecte pe programe şi domenii diverse, 
capacitatea de finanţare a acestor unităţi administrativ-teritoriale fiind relativ limitată. Prin 
urmare, introducerea acestui domeniu în aria de acoperire a OUG nr. 9/2010 va veni în 
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sprijinul autorităţilor locale în promovarea unor investiţii multiple care să asigure 
dezvoltarea economică locală în contextul actualei crize economico-financiare.  

 Faţă de considerentele susmenţionate, membrii Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a acestui proiect de lege în forma adoptată de Senat. 
 Pe punctul şase al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă privind 
punerea în valoare a infrastructurii şi mentenanţei pentru întreţinere şi reparaţii, deţinute 
de Societatea de „Îmbunătăţiri Funciare” – S.A., Plx 847/2010 – AVIZ.  

Reprezentantul Agenţiei Domeniului Public a susţinut respingerea acestei iniţiative 
legislative, întrucât pentru privatizarea SNIF a fost elaborată deja o strategie de privatizare, 
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1287/2008 privind aprobarea Strategiei de 
privatizare a Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare - SA. ", respectiv prin vânzarea 
integrală a pachetului de acţiuni deţinut de statul român, prin Agenţia Domeniilor Statului 
(A.D.S.), prin metoda licitaţiei publice cu strigare. 

De asemenea, în propunerea legislativă nu se prevede ce se va întâmpla cu bunurile 
date în folosinţă gratuită la sfârşitul perioadei de 10 ani în cazul în care cei cărora li s-au 
atribuit nu optează pentru cumpărarea de acţiuni. 

    Faţă de considerentele susmenţionate, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a 
iniţiativei legislative. 

Pe punctul şapte al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în M.Of. nr. 927 din 23 
Decembrie 2003 (rectificată în M.Of. nr. 112 din 06 Februarie 2004), cu modificările şi 
completările ulterioare, Plx 849/2010 – AVIZ.  
 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a explicat punctul de vedere al 
Guvernului si anume faptul ca nu susţine avizarea favorabilă a acestei propuneri legislative 
având în vedere faptul că nu există posibilitatea aplicării cotei reduse pentru produsele de 
diagnostic deoarece acest lucru ar fi contrat Directivelor europene, iar aplicarea acestei 
cote a TVA ar putea duce la deschiderea procedurii de infrigement împotriva României. 

Domnia sa, răspunzând  întrebărilor membrilor Comisiei, a subliniat faptul că nu a 
fost solicitat un punct de vedere Ministerului Sănătăţii, fiind consultate legislaţiile altor 
state membre ale Uniunii Europene, pentru a se stabili interpretarea pe care acestea o dau 
directivelor europene care reglementează acest domeniu.   
           În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative în forma prezentată de iniţiatori, sub 
rezerva modificării corespunzătoare a Anexei III din Directiva 2006/112/CE. 
 Pe punctul opt al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru  
modificarea şi completarea Codului Fiscal, Plx 858/2010- AVIZ 
 Reprezentanta Consiliului Naţional pentru Valori Mobiliare, doamna Gabriela 
Anghelache, preşedinte C.N.V.M., a subliniat faptul că neimpozitarea pe anul 2011 a 
veniturilor din tranzacţionarea titlurilor de participare pe piaţa autorizată şi supravegheată 
de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare va duce la o creştere a tranzacţiilor bursiere şi 
implicit la o cotă de încredere a investitorilor români şi străini pe piaţă; 
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 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi               
(o abţinere), avizarea favorabilă a iniţiativei legislative în forma prezentată de 
iniţiatori. 

 Pe punctul nouă al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2010, PLx 863/2010 - AVIZ comun cu Comisia pentru industrii şi servicii din 
Camera Deputaţilor şi Comisia economică, industrii şi servicii din Senat. 

În  urma dezbaterilor  şi a opiniilor  exprimate, membrii celor trei Comisii au  
hotărât, cu majoritate de voturi, să  avizeze favorabil  proiectul de lege.  
 
 Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 3 februarie 2011. 
 Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal 
PLx 880/2010- studiu. 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 
privind Codul Fiscal - PLx 881/2010 – studiu. 
  
 
 PREŞEDINTE, 
 Mihai TUDOSE 
 
                                          SECRETAR, 
                                         Horia Grama 
                            

 
          Consilier parlamentar  
                            Anca Chiser   
                    


	 
	Sinteza 

		2011-02-03T15:55:54+0200
	Constantinescu Anda Elena




