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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU POLITICĂ 
ECONOMICĂ, REFORMĂ ŞI 

PRIVATIZARE 

                      Bucureşti, 27.05.2010 
                     Nr. 21/180 

 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 26 şi 27 mai 2010 
 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 26 mai 2010. 

La şedinţă, din totalul de 22 de membri ai Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au participat 22 de deputaţi. 

Lucrările au fost conduse de către domnul preşedinte Mihai Tudose. 
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii: Autorităţii pentru Valorificarea 
Activelor Statului, doamna Cristiana Gociu -  director general, ai Consiliului Economic şi 
Social: domnul Popa Virgil – membru; ai Regiei Autonome ’’Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat’’, doamna Emilia Şerban – director economic, ai  CEC 
Bank S.A.: domnul Radu Graţian Gheţea - preşedinte şi doamna Andrei Simona - director 
financiar, ai Agenţiei Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei: domnul Petre 
Lificiu – preşedinte, şi doamnele Rodica Otilia Marin – director, Alina Tache – director 
general, ai Consiliului Concurenţei: doamnele Izabela Nedelcu şi Daria Drăguţ – 
inspectori concurenţă, ai Secretariatului General al Guvernului, domnii: Andrei Todea – 
secretar de stat, Cosmin Tănasie – director economic şi Ştefan Gati – secretar general 
adjunct, ai Oficiul Participaţiilor Statului si Privatizării în Industrie: domnii Alexandru 
Alexe – director şi Victor Cazana – şef serviciu, ai Ministerului Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri, doamna Irinel Cristu – secretar de stat şi Emil-Octavian Ionescu – 
director, reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice: domnii: Bogdan Drăgoi – 
secretar de stat, Andrei Laurenţiu – director general adjunct, Florin Daia – expert, 
doamna Graţiela Iordache – secretar de stat, precum şi doamnele: Maria-Elena Anghel – 
director general adjunct, Lucica Diaconescu – şef serviciu, Mariana Vodoina – consilier, 
Drăgănescu Zenovia – consilier,  Daniela Ilie – consilier, Oana Iacob – şef serviciu, 
precum şi reprezentantul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi 
Mici şi Mijlocii: doamna Rebeca Iulia, director juridic. 
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 Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
 
   I. IN FOND: 
 

1. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2009 
pentru modificarea unor acte normative, procedură de urgenţă (PLx 522/2009) – raport 
comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

2. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.176/2008 privind majorarea capitalului social al CEC BANK-S.A, procedură de 
urgenţă, (PLx 125/ 18.02.2009) - raport comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci. 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr.51/1997 privind 
operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing (PLx 270/2009). 

4. Propunere legislativă pentru modificarea art.II al Legii nr.229/2008 privind 
aprobarea 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 în administarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat" (PLx 142/2009) – retrimis de la Plen pentru o nouă dezbatere. 

5. Proiect de Lege pentru completarea art.32² din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale (PLx 171/2009) – retrimis de la 
Plen pentru o nouă dezbatere. 

 
 ÎN AVIZARE: 
 
1. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal             

(PLx 138/2010). 
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind 

Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare (PLx 148/2010). 
3. Propunere legislativă privind modificarea părţii introductive a alin.(2¹) al art.140 

din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal  (PLx 243/2010) 
4. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, 

cu modificările şi completările ulterioare (PLx 244/2010). 
5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2010 privind 

modificarea termenului pentru înfiinţarea secţiilor de insolvenţă (PLx 252/2010). 
6. Propunere legislativă privind insolvenţa persoanelor fizice  (PLx 288/2010). 
7. Proiect de Lege privind parteneriatele încheiate între sectoarele public şi privat 

(PLx 299/2010). 
8. Proiect de Lege pentru aprobarea 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  (PLx 296/2010). 

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2010 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, procedură de 
urgenţă (PLx 325/2010). 
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 La punctul 1, în fond, al ordinii de zi  a fost  înscris proiectul de lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2009 pentru modificarea unor acte 
normative, procedură de urgenţă (PLx 522/2009) – raport comun cu Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Lucica Diaconescu a spus 
că  iniţiativa legislativă supusă dezbaterii  are ca obiect de reglementare aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2009 care prevede: 

           - modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul  adoptării unor măsuri care să 
fluidizeze activitatea unităţilor administrativ-teritoriale în cazul în care autorităţile 
deliberative au fost dizolvate sau se află în procedură de dizolvare şi nu au aprobat 
bugetele locale în termenul legal; 

            - modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 176/2008 privind 
majorarea capitalului social al CEC BANK – S.A., cu modificările ulterioare, în sensul 
majorării capitalului instituţiei bancare cu 795 milioane lei; 

            - completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2009 privind 
înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul participării statului român, prin Ministerul Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri, la capitalul Fondului, în anul 2009, cu suma de 105 milioane lei. 

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
91/2009 pentru modificarea unor acte normative, (PLx 522/2009 ) a fost dezbătut  
împreună cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.176/2008 privind majorarea capitalului social al CEC BANK-S.A. (PLx 125/2009) în 
şedinţe separate de către fiecare Comisie. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a menţionat că membrii Comisiei pentru buget, 
finanţe şi bănci au hotărât să întocmească pentru proiectul de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2009 pentru modificarea unor acte 
normative, (PLx 522/2009), raport de adoptare cu amendamente admise, conform 
raportului preliminar transmis Comisiei noastre, iar pentru proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.176/2008 privind majorarea 
capitalului social al CEC BANK-S.A. (PLx 125/2009), raport de respingere. 

În urma analizării celor două iniţiative legislative, membrii celor două Comisii au 
hotărât să reţină proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 91/2009 pentru modificarea unor acte normative, (PLx 522/2009), ca 
fiind iniţiativă de bază, urmând ca pentru proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.176/2008 privind majorarea capitalului social al CEC 
BANK-S.A. (PLx 125/2009) să se întocmească un raport de respingere întrucât unele 
dintre prevederile cuprinse în această iniţiativă legislativă se regăsesc în proiectul supus 
plenului spre adoptare.  

 În urma examinării celor două iniţiative legislative şi a opiniilor exprimate, 
membrii celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului 
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2009 pentru modificarea unor acte normative, 
cu amendamente admise. 
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La punctul 2, în fond, al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.176/2008 privind majorarea capitalului 
social al CEC BANK-S.A., procedură de urgenţă, (PLx 125/ 18.02.2009) - raport 
comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor, domnul Bogdan Drăgoi, secretar de stat, a 
comunicat faptul că Guvernul nu susţine aprobarea acestui proiect de lege, deoarece 
obiectul său de reglementare nu mai este actual, menţionând faptul că acest proiect nu are 
avizul Consiliului Concurenţei. 

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.176/2008 privind majorarea capitalului social al CEC BANK-S.A.,              
(PLx 125/ 18.02.2009) a fost dezbătut împreună cu proiectul de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2009 pentru modificarea unor acte 
normative, (PLx 522/2009).  

În urma analizării celor două iniţiative legislative, membrii celor două Comisii au 
hotărât să reţină proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 91/2009 pentru modificarea unor acte normative, (PLx 522/2009), ca fiind iniţiativă 
de bază, urmând ca pentru proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.176/2008 privind majorarea capitalului social al CEC BANK-S.A. (PLx 
125/2009) să se întocmească raport de respingere. Proiectul de lege nu se justifică 
întrucât, în vederea majorării capitalului social al CEC BANK-S.A., suma de 900 
milioane de lei a fost prevăzută în volumul şi structura bugetului pe anul 2009, iar 
exerciţiul bugetar pe anul 2009 s-a încheiat fără ca această sumă să fie alocată destinaţiei 
prevăzute. În această situaţie prezentul act normativ a rămas fără obiect. 

În urma examinării celor două iniţiative legislative şi a opiniilor exprimate, 
membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă), să 
supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege 
privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.176/2008 privind majorarea 
capitalului social al CEC BANK-S.A.  

 
La punctul 3, în fond, al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 

modificarea Ordonanţei nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de 
leasing (PLx 270/2009) 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor, doamna Oana Iacob, sef serviciu, a 
subliniat faptul că Guvernul nu susţine această propunere legislativă, întrucât în 
Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr. 870 din 14 decembrie 2009 a fost publicată 
Legea nr. 383/2009 pentru modificarea art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului 
nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing al cărei conţinut este 
identic cu cel al reglementării propuse prin prezenta iniţiativă legislativă. 

Pe cale de consecinţă, neputând exista 2 acte normative care să aibă acelaşi obiect 
de reglementare, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună 
plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative pentru modificarea 
Ordonanţei nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing. 

 
La punctul 4, în fond, al ordinii de zi  a fost  înscrisă propunerea legislativă 

pentru modificarea art.II al Legii nr.229/2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.28/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri 
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pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, 
şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administarea 
Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"             
(PLx 142/2009) – retrimis de la Plen pentru o nouă dezbatere. 

Reprezentantul Secretariatului General al Guvernului, domnul Andrei Todea, 
secretar de stat, a prezentat punctul de vedere al Guvernului referitor la această propunere 
legislativă şi anume că nu se justifică, întrucât iniţiativa legislativă înlocuieşte o normă 
imperativă cu o normă supletivă, lăsând partidelor politice dreptul de a opta între a 
cumpăra sau nu terenurile proprietate privată a statului, aferente construcţiilor.  

Reprezentantul Secretariatului General al Guvernului, domnul Andrei Todea, 
secretar de stat, a afirmat că, prin această propunere legislativă se încalcă principiul 
egalităţii în faţa legii, în sensul că se instituie un regim preferenţial în avantajul partidelor 
politice, în detrimentul celorlalţi deţinători de imobile proprietate privată a statului. 

Pe de altă parte, reglementarea propusă la alin. (2) al art. II încalcă  principiul 
constituţional al garantării şi ocrotirii dreptului de proprietate al statului român, prin 
Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, de a concesiona 
aceste terenuri partidelor politice. În acest fel, se încalcă unul dintre atributele dreptului 
de proprietate al statului asupra terenurilor, respectiv dreptul de a dispune asupra 
acestora. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi (2 abţineri) să propună plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea acestei propuneri legislative. 

 
La punctul 5, în fond, al ordinii de zi  a fost  înscris proiectul de lege pentru 

completarea art.32² din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.88/1997 privind 
privatizarea societăţilor comerciale (PLx 171/2009) – retrimis de la Plen pentru o nouă 
dezbatere. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, să menţină raportul iniţial şi să supună plenului 
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de cu amendamente 
admise. 

 
La punctul 1, în avizare, al ordinii de zi  a fost  înscris proiectul de lege pentru 

modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal  (PLx 138/2010). 
Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Gratiela Iordache, secretar 

de stat a prezentat, din nou, inadvertenţele acestui proiect de lege, menţionând faptul că 
prezentul proiect de lege prezintă o serie de deficienţe tehnice majore care contravin atât 
directivelor europene dar şi măsurilor fiscale naţionale în vigoare.  

Domnia sa a precizat faptul că din punct de vedere tehnic, propunerea nu este 
corect formulată deoarece nu ţine seama de alte prevederi din Codul fiscal şi din Codul 
de procedura fiscală, subliniind  faptul că factura nu este, în sine, un fapt generator de 
taxă, fiind doar un document  în care sunt menţionate livrările de bunuri şi prestările de 
servicii. Chiar şi în lipsa facturii, există obligaţia plăţii TVA dacă bunurile sunt livrate 
sau serviciile sunt prestate iar organul fiscal are dreptul să stabilească  accesorii de la 
aceasta data. Faptul generator de taxe este momentul la care a fost efectuată livrarea de 
bunuri sau prestarea serviciilor, moment bine determinat în timp şi care determină 
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regimul fiscal. Orice modificare a acestui fapt generator de taxe, determină cota sau 
scutirea aplicată, în funcţie de timpul la care a fost înregistrat faptul generator de taxe. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Gratiela Iordache, secretar 
de stat a continuat afirmând că  sunt abrogate inexplicabil alin. (2) -(5) ale art. 1341 care 
stabilesc momentul în care se consideră că are loc livrarea bunurilor în cazul stocurilor la 
dispoziţia clientului sau a stocurilor în consignaţie, în schimb păstrează alin.(6)-(10) care 
stabilesc momentul la care se consideră că are loc livrarea bunurilor, inclusiv a bunurilor 
imobile, a livrărilor şi prestărilor efectuate continuu sau pentru care au loc decontări 
succesive, precum şi pentru operaţiunile de leasing. În acest fel, practic alin.(1) din 
propunere este contrazis de prevederile de la alin. (6)-(10), care stabilesc alte momente al 
faptului generator de taxă, propunerea nefiind în acest fel coerentă. Legislaţia prevede că 
se va aplică TVA pentru orice livrare de bunuri definită conform art. 128 şi orice prestare 
de servicii definită conform art. 129. Dacă actuala propunere legislativă ar fi aprobată, fie 
şi numai pentru anumite servicii sau agenţi economici aflaţi în relaţie contractuală cu 
statul, s-ar bulversa întreg sistemul taxei pe valoarea adăugată si corelaţia dintre plata la 
încasarea facturii si deducerile aplicate: ar oferi posibilitatea unui agent economic să nu 
plătească TVA, pentru anumite bunuri sau prestări de servicii, dar, în acelaşi timp, să 
primească rambursarea de TVA pentru alte bunuri sau servicii prestate în alte contracte, 
ceea ce ar conduce la distorsiuni grave, atât în cadrul bugetului dar şi de concurenţă pe 
piaţă, între operatorii economici.  

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Gratiela Iordache, secretar 
de stat  a adăugat faptul că regulile de facturare, stabilite prin Directiva 2006/112/CE sunt 
aplicate de toate statele membre, pentru a asigura o aplicare unitară pe teritoriul 
comunitar a legislaţiei TVA şi stabilesc că momentul emiterii unei facturi este legat de 
data la care are loc livrarea/prestarea sau de data încasării în avans a acestor operaţiuni. 
Deşi propunerea legislativă stabileşte că faptul generator de taxă este momentul încasării 
facturii, se omite faptul că de fapt factura trebuie emisă la momentul livrării/prestării, 
acesta fiind faptul generator de taxă. Domnia sa a  subliniat faptul că regulile privind 
exigibilitatea pentru prestări de servicii sunt aceleaşi atât pentru operaţiunile efectuate în 
ţară cât şi pentru operaţiunile intracomunitare. Art. 66 din Directiva 2006/112/CE 
stabileşte doar ca excepţie faptul că pentru anumite operaţiuni şi pentru anumiţi operatori 
economici exigibilitatea taxei poate avea loc la momentul încasării contravalorii livrărilor 
de bunuri/prestărilor de servicii, dar măsura nu poate fi generalizată. Nu există state 
membre care să fi generalizat această prevedere. Astfel, domnia sa a spus că Germania si 
Austria aplică aceste prevederi speciale numai pentru profesiile liberale, agenţilor 
economici care nu au obligaţia păstrării contabilităţii în partidă dublă sau celor care au 
cifra de afaceri sub 100.000 euro, în Italia acest sistem este aplicat numai în cazul 
serviciilor, iar în Polonia se aplică numai pentru întreprinderile mici şi mijlocii. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să ştie care este datoria statului către 
agenţii privaţi. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Gratiela Iordache, secretar 
de stat a spus că se va interesa în cadrul Ministerului şi va trimite o adresă de răspuns. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose şi domnul deputat Oprişcan au formulat un 
amendament la punctul 3 din forma adoptată de Senat, care a fost însuşit de toţi membrii 
Comisiei Supus la vot, amendamentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
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În urma examinării propunerii legislative, membrii Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a acestui proiect de lege, cu un amendament admis. 

 
La punctul 2, în avizare, al ordinii de zi  a fost  înscrisă propunere legislativă 

pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi 
completările ulterioare (PLx 148/2010). 

Doamna vicepreşedinte Mihaela Stoica, în calitate de iniţiator al acestei propuneri 
legislative, a făcut o scurtă prezentare a acestuia, menţionând faptul că, în conformitate 
cu actualele prevederi legale, orice persoană fizică sau juridică plăteşte folosinţa terenului 
aflat în proprietate, concesiune, închiriere, administrare etc., cu excepţia furnizorilor de 
servicii publice (gaze, apă, electricitate). Este astfel necesară corectarea acestei inechităţi. 
Pe de altă parte,domnia sa a susţinut faptul că sumele colectate în urma adoptării acestui 
amendament s-ar putea constitui în surse importante la bugetele locale, putând fi folosite 
pentru extinderea reţelelor de utilităţi, devieri pentru modernizarea acestora, achitarea 
cheltuielilor pentru iluminatul public, modernizarea sistemelor de încălzire şi iluminare a 
clădirilor publice (şcoli, grădiniţe, instituţii publice).Deşi ar reprezenta surse importante 
la bugetele locale, influenţa acestei impuneri asupra cifrei de afaceri a furnizorilor de 
utilităţi este infimă. 
 Doamna vicepreşedinte Mihaela Stoica, în calitate de iniţiator al acestei propuneri, 
a formulat un amendament la propunerea legislativă, care supus la vot a fost respins cu  
majoritate de voturi (2 voturi împotrivă). 
 Reprezentantul ANRE domnul Petru Lificiu, preşedinte, a spus că această 
propunere de modificare a Codului Fiscal, are atât avantaje cât şi dezavantaje. 

 Domnia sa a subliniat faptul că, instituţia pe care o reprezintă, s-a opus adoptării 
acestei propuneri legislative, deoarece impactul introducerii acestor taxe suplimentare, în 
preţul final plătit de consumatori, analizat de experţii ANRE este foarte  mare pentru 
perioada în care se află ţara noastră.  

Domnia sa a subliniat faptul că ANRE  are ca sarcină principală atât protecţia 
sistemului energetic cât şi siguranţa consumatorilor. În acest moment, nimeni nu se poate 
angaja că operatorii economici din domeniu nu vor introduce aceste taxe în preţul final şi 
nici modul în care vor face acest lucru: direct sau în trepte. 
 Doamna vicepreşedinte Mihaela Stoica a spus că aceste tarife sunt maximale si 
sunt mai mici decât valoarea impozitului pe terenurile respective. Domnia sa a spus că 
are încredere în capacitatea de negociere a reprezentanţilor ANRE, domnia sa insistând 
asupra aspectului de egalitate care trebuie introdus între toţi operatorii economici care 
acţionează pe piaţă deoarece, în acest moment, a mai spus doamna vicepreşedinte 
Mihaela Stoica, un producător de pixuri sau de hârtie plăteşte taxe pentru terenul utilizat, 
dar un operator din domeniul transportului energiei, nu. 
 Domnul Petru Lificiu, preşedintele ANRE a explicat faptul că preţul energiei este 
stabilit în funcţie de o metodologie strictă şi orice interferenţă în această metodologie va 
duce, din partea operatorilor la creşterea costului final.  

Domnia sa a adăugat faptul că, în momentul în care operatorii economici vor aduce 
costurile, justificate, ale acestor introduceri de noi taxe, ANRE nu va avea mijloace de 
negociere cu aceştia, deoarece preţul final este rezultatul unui calcul matematic exact. 
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 Domnul deputat Viorel Cărare  a dorit să ştie care este impactul, estimat de 
specialiştii ANRE asupra preţului final la consumator. 
 Domnul Petru Lificiu, preşedintele ANRE a spus că estimarea specialiştilor ANRE 
a fost de aproximativ 26 %. Dar acest calcul s-a făcut pentru o sferă generală de 
aplicabilitate a legii. Extrapolând matematic numai pentru zona intravilană, după cum se 
propune în amendamentul formulat de iniţiator, domnul presedinte Petre Lificiu a adăugat 
că se poate considera ca efectul introducerii acestor taxe, în preţul final plătit de 
consumator va fi de 10-15%. 
 Domnul deputat Doru Oprişcan a spus că este absolut clar că aceste taxe se vor 
regăsi din luna imediat următoare în tarifele percepute de operatori. Domnia sa a apreciat 
ca fiind foarte prost ales acest moment, de introducere de noi taxe, subliniind că va vota 
împotriva acestui proiect de lege. 
 Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să cunoască părerea reprezentantului 
Consiliului Economic şi Social în această privinţă. 
 Reprezentantul Consiliului Economic si Social, domnul Virgil Popa, a spus ca 
această propunere legislativă are avizul favorabil al C.E.S., fără niciun fel de 
amendament. 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă) avizarea negativă 
a acestei propuneri legislative. 
 
  La punctul 3, în avizare al ordinii de zi  a fost  înscrisă propunere legislativă 
privind modificarea părţii introductive a alin.(2¹) al art.140 din Legea nr.571/2003 
privind Codul Fiscal  (PLx 243/2010). 
 În România, prin Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, este stabilită o taxă pe 
valoarea adăugată de 19% pentru alimente, inclusiv pentru alimentele de bază cum sunt 
pâinea, carnea, laptele, uleiul vegeta şi zahărul. Comisia Europeană a propus, recent, 
simplificarea sistemului de calcul al TVA în Uniunea Europeană, o mai mare autonomie 
a statelor membre în fixarea unui nivel redus de TVA pentru serviciile locale şi 
prelungirea, până la sfârşitul anului 2010, a derogărilor în materie de TVA, acordate 
statelor care au devenit membre ale UE în 2004 şi 2007.Conform propunerii Comisiei 
Europene, ratele foarte scăzute, între 0 şi 5%, ar putea fi aplicate în viitor anumitor 
produse şi servicii, precum cele alimentare, iar o rată mai redusă, între 10 şi 12%, ar 
putea fi aplicată pentru servicii cum sunt transporturile, potrivit noii scheme. Comisia 
Europeană propune o cotă standard de TVA în statele membre de cel puţin 15%. Prezenta 
propunere legislativă are în vedere aplicarea unei taxe pe valoarea adăugată de 5% la 
alimentele de bază, aceasta fiind unul din mijloacele de menţinere a nivelurilor preţurilor 
la aceste alimente de bază, în condiţiile crizei economice. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Gratiela Iordache, secretar 
de stat, a subliniat faptul că prin aprobarea acestui proiect se vor reduce veniturile la 
Bugetul de Stat, va duce la creşterea sarcinii administrative asupra organelor de 
administrare fiscala si a Ministerului de Finanţe, va duce la o creştere a presiunii asupra 
mediului de afaceri, la mărirea numărului de cazuri de evitare a fiscalităţii şi nu în ultimul 
rând, acest proiect nu îşi va atinge scopul final propus, şi anume acela de scădere a 
preţurilor la aceste alimente de bază Domnia sa a subliniat şi faptul, nu mai puţin 
important, că se vor produce distorsiuni între diferiţii agenţi economici. 
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Domnul preşedinte Mihai Tudose a întrebat care este taxa pe valoarea adăugată la 
aceste produse, în alte state ale Uniunii Europene, cum ar fi de exemplu în Marea 
Britanie. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Gratiela Iordache, secretar 
de stat, a spus că în Marea Britanie, TVA la aceste alimente este zero, dar că această ţară 
şi-a negociat, încă de la aderarea la U.E., anumite derogări economice, beneficiind de 
statutul de membru fondator al Uniunii Europene. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a formulat un amendament la articolul unic din 
forma adoptată de Senat, care a fost însuşit de membrii Comisiei. Supus la vot 
amendamentul a fost adoptat cu majoritate de voturi (un vot împotrivă). 
 În urma examinării propunerii legislative, membrii Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi (un vot 
împotrivă) avizarea favorabilă a acestei propuneri legislative, cu un amendament 
admis. 
 
 La punctul 4, în avizare al ordinii de zi  a fost  înscrisă  propunere legislativă 
pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare (PLx 244/2010). 
 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Gratiela Iordache, secretar 
de stat, a prezentat raţiunile pentru care Guvernul nu susţine această propunere legislativă 
si anume faptul că vor fi diminuate veniturile la Bugetul de Stat, iar nu mai puţin 
important, conform art.15 al.1 din legea 500/2002 a finanţelor publice, orice proiect de 
lege care implică o micşorare a veniturilor bugetelor locale trebuie sa prevadă o sursă 
alternativă de compensare a acestor pierderi de venituri, ceea ce această iniţiativă nu 
prezintă.  
 În urma examinării propunerii legislative, membrii Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi,             
(un vot împotrivă si 2 abţineri) avizarea favorabilă a acestei propuneri legislativă.   
 

La punctul 5, în avizare al ordinii de zi  a fost  înscris proiect de lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2010 privind modificarea termenului pentru 
înfiinţarea secţiilor de insolvenţă (PLx 252/2010). 
 În urma examinării iniţiativei legislative, membrii Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a prezentului proiect de lege, in forma adoptată de Senat. 
 

La punctul 6, în avizare al ordinii de zi  a fost  înscris propunerea legislativă 
privind insolvenţa persoanelor fizice  (PLx 288/2010).   
          Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât, Comisia a mai fost 
sesizată cu un proiect de lege care avea un obiect de reglementare asemănător, prilej cu 
care a constatat că prevederile propuse spre modificare ar urma să se aplice tuturor 
persoanelor fizice, fără vreo distincţie. De asemenea, prin adoptarea acestei iniţiative 
legislative, dispoziţiile art. 138 din Legea nr. 85/2006 nu îşi vor mai produce efectele. 

Ca şi în cazul proiectului de Lege privind insolvenţa persoanelor fizice             
(PLx 105/2010), iniţiativa legislativă, urmând modelul insolvenţei persoanei juridice, are 
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ca finalitate acoperirea creanţelor debitorului, propunând în acest sens două proceduri 
distincte cu caracter exclusiv judiciar, respectiv reorganizarea judiciară şi falimentul 
personal. Norma propusă consacră principiul scuzabilităţii, aplicabil, însă, doar în cazul 
intrării în faliment. În consecinţă nu este clar ce principii vor sta la baza elaborării 
planului de redresare financiară a debitorului. Mai mult decât atât, în ceea ce priveşte 
acţiunea în reîntregirea patrimoniului debitorului, se apreciază că reglementarea acesteia 
la art.20 comportă aspecte de neconstituţionalitate prin prisma nerespectării art. 44 din 
Constituţia României, republicată. 

Dincolo de precizările de mai sus, iniţiatorii nu specifică nici sursele financiare 
necesare aplicării măsurilor propuse, încălcându-se astfel dispoziţia art. 138 alin. (5) din 
Constituţia României, republicată, care prevede că „Nici o cheltuială bugetară nu poate 
fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”. În acelaşi sens, art. 15 alin. (1) din Legea 
nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, prevede că „În 
cazurile în care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte de acte normative a căror 
aplicare atrage micşorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget 
trebuie să se prevadă şi mijloacele necesare pentru acoperirea minusului de venituri sau 
creşterea cheltuielilor”. 
 În urma examinării propunerii legislative, membrii Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi,             
(3 împotrivă şi o abţinere) avizarea negativă a acestei propuneri legislative.   
 
 La punctul 7, în avizare, al ordinii de zi  a fost  înscris proiectul de lege privind 
parteneriatele încheiate între sectoarele public şi privat (PLx 299/2010). 
 Proiectele de parteneriat public-privat (PPP) s-au dezvoltat în numeroase 
domenii. Caracteristica acestei colaborări este reprezentată de poziţia partenerului privat, 
care participă în diferite etape ale proiectului respectiv (concepţie, execuţie şi 
exploatare/operare) este expus riscurilor asumate în mod tradiţional de sectorul public şi 
contribuie adesea la finanţarea proiectului.  
 Conform dreptului comunitar, autorităţile publice sunt libere să exercite o activitate 
economică sau să încredinţeze această activitate unor terţe părţi, de exemplu unor entităţi 
cu capital public şi privat create în cadrul unui PPP. Parteneriatul public-privat constituie 
premisa asigurării coerenţei aplicării unor programe şi a transparenţei realizării lor. în 
acelaşi timp, parteneriatul contribuie implicit la întărirea sistemului de guvernare şi la 
dezvoltarea locală.  
 Domnul deputat Mircea Toader a formulat amendamente la art.4, art. 8, art. 15,            
art. 16, art. 29, art. 31, art. 33 şi art. 35 din forma adoptată de Senat. Amendamentele au 
fost însuşite şi de membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. 
Supuse la vot, acestea au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 
   În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, s-a hotărât avizarea favorabilă 
a proiectului de lege, cu amendamente admise. 
 
 La punctul 8, în avizare al ordinii de zi  a fost  înscris proiect de lege pentru 
aprobarea 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  (PLx 296/2010) . 
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În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative în forma adoptată de Senat. 

 
 La punctul 9, în avizare, al ordinii de zi  a fost  înscris proiectul de lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, procedură de urgenţă             
(PLx 325/2010). 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative în forma adoptată de Senat. 

 
 Şedinţa Comisie a continuat în ziua de 27 mai 2010 cu studiul şi dezbaterea 
următoarelor proiecte şi propuneri legislative:  

1. Propunere legislativă "Legea holdingului" (PLx 271/2010). 
2. Proiect de Lege privind holdingurile (PLx 305/2010). 

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să se dea în proxima 
şedinţă de comisie.  
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