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Proces verbal
al şedinţei comisiei 

din zilele de 20 şi 21 mai 2003

La lucrările comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi în zilele de 20 şi 21 mai
2003.

Ordinea de zi a lucrărilor comisiei a fost următoarea :
Marţi, 20 mai 2003
1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea

Ordonanţei Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor (PL
677/04.03.2003). 

2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

Miercuri, 20 mai 2003
1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi

completarea Legii nr. 65/1995 (republicată) privind procedura reorganizării
judiciare şi a falimentului (PL 44/04.03.2003). 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 65/1995 (republicată) privind procedura reorganizării
judiciare şi a falimentului (PL 93/17.03.2003). 

3. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

Marţi, 21 mai 2003
Lucrările şedinţei comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Dan

Radu Ruşanu şi de domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin.
A fost invitată şi a participat la lucrările comisiei, din partea Ministerului

Finanţelor Publice, doamna Liliana Stoianoff - director general adjunct.

La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea
propunerii legislative privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2001
privind impunerea microîntreprinderilor.

Iniţiatorul acestei propuneri legislative, domnul deputat Stanciu Zisu, a
prezentat membrilor comisiei propunerea arătând că prin această iniţiativă a
dorit să rezolve unele situaţii concrete cu care s-au confruntat agenţii economici
şi care nu sunt prevăzute în reglementările actuale sau sunt neclar tratate, dând
naştere la interpretări şi aplicări neuniforme din partea organelor fiscale.
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Domnul deputat Stanciu Zisu a spus că în activitatea practică, agenţii
economici s-au confruntat cu următoarele situaţii :

- în cursul anului sunt încadraţi un număr mai mare de 9 salariaţi, iar cei
care doresc să fie trataţi din punct de vedere fiscal ca
microîntreprinderi îşi reglează în luna noiembrie numărul de salariaţi
prin desfacerea contractelor de muncă, în aşa fel încât la sfârşitul
anului să îndeplinească condiţia impusă de art. 1 alin. 1 lit. b din
Ordonanţa Guvernului nr. 24/2001 ;

- sunt situaţii în care o parte din salariaţi se află în concedii medicale sau
concedii pentru îngrijirea copilului, unitatea fiind nevoită să angajeze
personal în locul acestora, depăşind astfel cifra de 9 salariaţi prevăzută
de lege, deşi activi sunt mai puţin de 9 salariaţi.

Domnul deputat Stanciu Zisu a precizat că, ţinându-se cont de aceste
situaţii, prin propunerea făcută se modifică textul actual al art. 1 alin. 1 lit. b din
Ordonanţa Guvernului nr. 24/2001 în sensul înlocuirii expresiei  ”până la 9
salariaţi ” cu expresia ”un număr mediu scriptic de până la 9 salariaţi cu contract
individual de muncă”. 

Reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice a precizat că prin Legea nr.
111/9 aprilie 2003 se instituie prevedere conform căreia persoanele juridice
înfiinţate în cursul unui an fiscal pot opta între a fi incluse în categoria IMM-
urilor sau a microîntreprinderilor, în funcţie de condiţiile pe care le îndeplinesc.
Astfel, legea îi dă dreptul persoanei juridice la această opţiune, iar în condiţiile
în care a optat pentru varianta microîntreprindere va fi obligata să plătească
impozit pe venit în calitate de microîntreprindere. In  vederea conservării şi
pentru anul viitor a statului de microîntreprindere, persoana juridică trebuie să
îndeplinească, la sfârşitul anului în care s-a înfiinţat, condiţiile prevăzute de lege
pentru microîntreprindere.

Domnul deputat Stanciu Zisu a mai propus, prin intermediul acestei
iniţiative, completarea art. 1 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2001 în
sensul că nu intră sub incidenţa prevederilor ordonanţei persoanele juridice din
zonele defavorizate care deţin certificate de investitor.

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a dorit să precizeze faptul că,
argumentele aduse de iniţiator cu privire la modifică textul actual al art. 1 alin. 1
lit. b sunt solide şi nu crede că există argumente contra, fiind de părere că
propunerea legislativă ar trebui aprobată.

In unanimitate a fost aprobată propunerea legislativă, în forma prezentată.

Miercuri, 21 mai 2003
Lucrările şedinţei comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Dan

Radu Ruşanu şi de domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin.
A fost invitată şi a participat la lucrările comisiei, din partea Ministerului

Justiţiei, doamna Cristina Tarcea - secretar de stat.
La primele puncte al ordinei de zi au fost înscrise dezbaterile în vederea

avizării a două iniţiative legislative ale domnului deputat Cristian Nechifor,
respectiv propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.
65/1995 (republicată) privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului
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(PL 44/04.03.2003) şi propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 65/1995 (republicată) privind procedura reorganizării judiciare şi a
falimentului (PL 93/17.03.2003).

Membrii comisiei au dezbătut cele două propuneri legislative, în lipsa
iniţiatorului care, deşi a fost invitat la comisie pentru a susţine cele două
propuneri, nu a participat la lucrările comisiei.

Consiliul Legislativ a acordat aviz negativ celor două propuneri
legislative. De asemenea, punctul de vedere al Guvernului cu privire la cele două
propuneri, este negativ. Printre motivele care au stat la baza nesusţinerii de către
Guvern a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.
65/1995 (republicată) privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului
(PL 44/04.03.2003), îl constituie faptul că propunerea iniţiatorului este
susceptibilă să creeze întârzieri extrem de mari şi costisitoare în desfăşurarea
procedurii propriu-zise, care ar conduce la încălcarea principiului celerităţii,
consacrat în mod expres de art. 5 alin. (2) din Lege nr. 64/1995,   iar modalităţile
de desemnare a lichidatorilor  propuse fiind contrare practicii internaţionale în
materie; de asemenea, stabilirea unui calendar cu termene pentru lichidarea
averii unui debitor nu reprezintă un criteriu obiectiv pentru selectarea unei
oferte. Printre motivele luate în calcul de guvern, atunci  când  şi-a exprimat
punctul de vedere negativ asupra propunerii nr. PL93/2003 a domnului deputat
Cristian Nechifor, este şi acela că, organizarea unei licitaţii pentru desemnarea
unui lichidator implică costuri care, în lipsa resurselor bugetare, ar trebui
suportate de averea debitorului aceasta atrăgând, implicit, reducerea
corespunzătoare a gajului general al creditorilor chirografari şi a sumelor pe care
aceştia urmează a le primi din lichidare.

Domnul deputat Iuliu Vida a propus respingerea celor două propuneri
legislative.

In unanimitate au fost respinse cele două  propuneri legislative ale
domnului deputat Cristian Nechifor.

La punctul  trei al ordinei de zi, alte probleme curente ale activităţii
comisiei, doamna deputat Lucia Cornelia Lepădatu le-a reamintit membrilor
comisiei despre hotărârea luată în şedinţa din 11 martie 2003, de a efectua o
vizită la Bursa Română de Mărfuri în perioada 10-20 mai 2003.

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a venit cu propunerea ca, din
partea comisiei, să se constituie un colectiv care să analizeze proiectele de lege
ale cooperaţiei. Acest colectiv va fi format din deputaţi – propuşi de grupurile
parlamentare.

Membrii comisiei au fost de acord cu propunerea domnului vicepreşedinte
Gheorghe Marin, propunerile din partea grupurilor parlamentare fiind
următoarele:

- din partea grupului parlamentar PSD: domnul Gheorghe Marin şi
domnul Giuglea Ştefan şi domnul Ioan Rus;

- din partea grupului parlamentar UDMR: domnul Iuliu Vida
Urmează să se propună şi din partea grupului parlamentar PRM un

reprezentant pentru acest colectiv de lucru.
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La propunerea domnului vicepreşedinte Gheorghe Marin, membrii
comisiei au fost de acord că rezultatul muncii acestui grup de lucru se va
materializa într-o sinteză a celor patru proiecte de lege ale cooperaţiei aflate la
comisie, urmând să fie prezentată în plenul celor două comisii sesizate în fond
cu iniţiativele ce privesc cooperaţia, respectiv Comisia pentru politică
economică, reformă şi privatizare şi Comisia pentru industrii şi servicii.

  PREŞEDINTE,
Dan Radu Ruşanu                                   

                      SECRETAR,                                                
                          Iuliu Vida                                  

Expert parlamentar,
                                                                                                 Alina Cristina Hodivoianu
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