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PROCES VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din  zilele de 14 şi 15 mai 2007 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având 

cvorumul îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 14 mai 2007. 

La lucrările Comisiei din  zilele de 14 şi 15 mai au fost prezenţi 21 

deputaţi din totalul de 23 de membri.  

Domnul deputat Marian Hoinaru a absentat de la lucrările Comisiei, iar 

domnul deputat Bogdan Pascu a fost plecat în delegaţie externă şi a fost înlocuit 

de domnul deputat Dragoş Dumitriu. 

 

Şedinţa Comisiei a început în ziua de 14 mai cu studiul şi dezbaterea 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2007 

privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză                 

(PLx 227/2007), a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.101/2006 privind reorganizarea Autorităţii pentru 

Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul 

Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (PLx 164/2007), precum şi a 

proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr.28/2007 

pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri 

pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică 

a statului şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate 
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în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de 

Stat (PLx 321/2007). 

Membrii Comisiei au decis, cu unanimitate, ca votul final asupra 

iniţiativelor legislative susmenţionate să se dea în proxima şedinţă a Comisie.    

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având 

cvorumul îndeplinit, şi-a continuat lucrările în ziua de 15 mai 2007. 

Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, au 

fost conduse de domnul deputat Mihai Tudose, preşedintele Comisiei. 

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

şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Casei Naţionale de 

Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale: doamna Mariana Câmpeanu           – 

preşedinte şi doamna Doina Păuna – director,  precum şi domnul deputat: 

Dragoş Dumitriu– în calitate de înlocuitor al iniţiatorului. 

 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

 

I. ÎN AVIZARE: 

1. Proiectul de Lege privind Programul de solidaritate socială în favoarea 

pensionarilor cu venituri reduse (PLx 311/2007). 

 

II. DIVERSE: 

 

Şedinţa Comisie a început în ziua de 15 mai cu dezbaterea punctului 1, în 

avizare, al ordinii de zi.  

 

  La primul punct, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de 

Lege privind Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu 

venituri reduse (PLx 311/2007). 
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Domnul deputat Dragoş Dumitriu a făcut o scurtă prezentare a iniţiativei 

legislative şi a motivaţiei acesteia, subliniind necesitatea asigurării unui sprijin 

financiar persoanelor de vârsta a treia, care beneficiază de o pensie redusă.  

Domnia sa a afirmat faptul că, propunerea legislativă urmăreşte întărirea 

solidarităţii sociale prin implicarea acelor operatori economici care de-a lungul 

timpului au prosperat şi au obţinut profit.  

Domnia sa a mai adăugat faptul că, programul de solidaritate socială 

presupune instituirea unei taxe de solidaritate socială aplicată operatorilor 

economici, persoane juridice plătitoare de impozit pe profit. Cuantumul taxei de 

solidaritate socială este de 1% din profitul anual al fiecărui operator economic, 

plătitor de impozit pe profit, cu o cifră de afaceri mai mare de 100.000 Euro şi se 

plăteşte anual. 

Domnia sa a susţinut faptul că, modelul social european presupune o 

economie performantă, un nivel înalt al protecţiei sociale, investiţii majore în 

educaţia permanentă şi un dialog social eficient. Este o datorie morală ca acei 

agenţi economici care au prosperat în ţara noastră să acorde sprijin persoanelor 

defavorizate economic, astfel încât populaţia să simtă mai puţin costurile 

integrării în structurile europene. 

Domnul deputat Dragoş Dumitriu a menţionat faptul că, adoptarea 

acestei propuneri legislative  va contribui la ameliorarea situaţiei dificile în care 

se află pensionarii, la o echilibrare a nivelurilor de trai a diverselor categorii 

sociale şi la o egalizare a veniturilor. 

De asemenea, domnia sa a adăugat că există câteva amendamente la 

această iniţiativă legislativă, cum ar fi: eliminarea din textul legii a datei de 

începere a aplicării acesteia şi anume “începând cu 1 ianuarie 2008”, pentru o 

mai bună corelare a acestei date cu capitolele din Bugetul de Stat, precum şi un 

al doilea amendament, eliminarea completă din textul legii a articolului 6. 
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Domnul deputat Petru Lakatos a apreciat poziţia reprezentantului 

iniţiatorilor, şi a dorit să transmită acestora două observaţii la textul iniţiativei 

legislative, şi anume, faptul că nu se specifică dacă profitul la care se referă 

proiectul de lege este cel impozitat sau nu, domnia sa adăugând că ar fi 

binevenită solicitarea exprimării unui punct de vedere şi din partea Federaţiei 

Patronatului Român.  

O a doua propunere a domnului deputat Petru Lakatos se referă la art.4 

alin.2 la care se specifică “salariul minim pe economie” şi unde iniţiatorii ar 

trebui să aibă în vedere faptul că, acesta se stabileşte în fiecare an prin Hotărâre 

de Guvern. După epuizarea celor 3 ani pe durata cărora se doreşte aplicarea 

acestei iniţiative legislative, plata acestor sume suplimentare se va sista, ceea ce 

intră în contradicţie cu principiul conform căruia un bun câştigat nu poate fi luat 

înapoi. 

Reprezentantul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări 

Sociale, doamna preşedinte Mariana Câmpeanu a dorit să sublinieze că există 

mai multe probleme tehnice care ar putea face ca acest proiect de lege să nu 

poată fi aplicabil, în ipoteza în care ar deveni lege, deoarece trebuie să ţină 

seama de faptul că, în ceea ce priveşte calculul pensiilor cuvenite, acesta se face 

în baza unui punctaj. O adăugare numai valorică ar putea duce la deranjamente 

ale modului de calcul al pensiilor dar şi al aplicării corecte şi echitabile pentru 

toată lumea. 

 Domnia sa a subliniat că este de acord cu sprijinirea financiară a acelor 

persoane vârstnice a căror pensie are o valoare foarte mică, dar a insistat asupra 

faptului că, se poate găsi un alt mod de sprijinire financiară, fără a se produce 

dezechilibre în întregul sistem. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a subliniat la rândul său faptul că, un 

sistem de pensii serios şi bine construit se implementează în aproximativ 40 de 

ani, calculat din momentul în care o persoană se angajează pentru prima data şi 

până în momentul în care împlineşte perioada de cotizaţie solicitată de lege.  
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De asemenea, domnia sa a subliniat faptul că trebuie calculat cu grijă 

acest ajutor care se doreşte a fi adăugat pensiilor mici, deoarece este posibil ca, 

prin depăşirea anumitor grile de impozitare, având în vedere ca acum se 

impozitează şi pensiile, să se reducă, în fapt, suma plătită persoanelor respective, 

ceea ce nu se mai poate numi ajutor. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a susţinut la rândul său propunerea ca 

pentru acest sprijin financiar propus a fi acordat pensionarilor cu pensii mici să 

poată fi găsită o altă formă de exprimare, fără a se afecta fondul de pensii şi 

modul de calcul a acestora. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dat citire adresei transmise de 

Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin care adresează membrilor Comisiei 

rugămintea de a reprograma prezenta iniţiativă legislativă deoarece proiectul de 

act normativ nu a fost transmis spre avizare MEC, iar aplicarea prevederilor 

acestuia generează influenţe financiare suplimentare asupra bugetului general 

consolidat, acestea trebuind estimate. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de amânare 

cu o săptămână a prezentei iniţiative legislative, propunere care a fost aprobată 

cu unanimitate de voturi. 

                                                                                                                                       

 

 

PREŞEDINTE, 
 Mihai TUDOSE 
                                                             SECRETAR, 
                                                             Iuliu NOSA 
                             
  
 

Consilier parlamentar: 
Anca Chiser 

                    Expert parlamentar:   
                                                                                       Graziella Segărceanu 
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