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Proces verbal al şedinţei Comisiei 

din zilele de 16, 17  şi 18  noiembrie 2010 
 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având 
cvorumul îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 16 noiembrie 2010. 

La lucrările Comisiei din zilele de  16, 17 şi 18 noiembrie a.c. din totalul 
de 22 de membri, au fost prezenţi 21 deputaţi. Domnul deputat  Laurenţiu 
Nistor a fost înlocuit de domnul deputat Aurel Vlădoiu în data de 16 noiembrie, 
iar domnul deputat Valerian Vreme a absentat de la lucrările Comisiei în zilele 
de 16, 17 şi 18 noiembrie. 

Şedinţa Comisiei a început în ziua de 16 noiembrie 2010 cu următoarea 
ordine de zi: 

1. Audierea privind activitatea şi funcţionarea SC OLTCHIM SA. 
  2. Proiect de Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 56 din Legea nr. 

571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare                  
(PLx 502/2010) –aviz. 

3. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare (Plx 514/2010)- aviz. 

4. Proiect de Lege privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor 
administrativ-teritoriale (PLx 540/2010)- aviz. 

5. Propunere legislativă pentru completarea alin. (2) al art. 160 din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (Plx 543/2010)- aviz. 

6. Propunere legislativă privind acordarea unor înlesniri fiscale                    
(Plx 544/2010)- aviz. 

7. Proiect de Lege pentru modificarea art. 20665 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul Fiscal (PLx 554/2010)-  aviz. 

8. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare (Plx 560/2010)- aviz. 

9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale                    
(PLx 592/2010)- aviz. 

10. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal                 
(PLx 597/2010)- aviz. 
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11. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 75/2010 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 
(PLx 605/2010)-aviz. 

12. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 76/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii (PLx 606/2010)- aviz. 

13. Proiect de Lege privind accesul parlamentarilor la documentele 
privatizării (PLx 622/2010)- aviz. 

14. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 85/2010 privind modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în 
Registrul Comerţului (PLx 639/2010)- aviz. 

 
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 Bruckental-Pop Ionela- Vicepreşedinte 
şi doamna Gociu Cristina- Director, reprezentanţii Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri, domnul Stafie Constantin Claudiu- secretar 
de stat şi domnul Cazana Victor- şef OPSPI, reprezentanţii Ministerului 
Finanţelor Publice, doamna Bădescu Livia- Director şi doamna Iacob Oana- şef 
serviciu, reprezentantul Autorităţii Naţionale a Vămilor, doamna Bragadireanu 
Mădălina- şef serviciu, reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală, domnul Dragoş George Bogdan- Vicepreşedinte şi doamna Negruţiu 
Monica- Director general adjunct, reprezentantul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, domnul Păunescu Nicolae- consilier, reprezentantul Direcţiei de 
Afaceri externe, domnul Toncescu Bogdan- consilier, precum şi reprezentanţii 
SC OLTCHIM SA, domnul Roibu Constantin- Preşedinte şi domnul Alex 
Bucşă- Director general adjunct financiar. 
 

La primul punct al ordinii de zi, a fost înscrisă audierea privind 
activitatea şi funcţionarea SC OLTCHIM SA. 

Lucrările Comisiei au fost iniţiate cu prezentarea activităţii SC OLTCHIM 
SA de către domnul Constantin Roibu, preşedinte.  

La dezbateri au mai luat cuvântul reprezentantul Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, domnul Dragoş-George Bogdan - Vicepreşedinte şi 
doamna Negruţiu Monica- Director general adjunct, reprezentanţii Ministerului 
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, domnul Stafie Constantin 
Claudiu- secretar de stat şi domnul Cazana Victor- şef OPSPI, reprezentanţii 
Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, doamna Bruckental-Pop 
Ionela- Vicepreşedinte şi doamna Gociu Cristina- Director care şi-au prezentat 
punctele de vedere cu privire la situaţia actuală în care se află societatea şi au 
răspuns pe larg întrebărilor adresate de către membrii Comisiei.  
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La punctul 2 al ordinii de zi, a fost înscrisă proiectul de Lege pentru 
modificarea alin. (2) al art. 56 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu 
modificările şi completările ulterioare (PLx 502/2010) –aviz. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de avizare 
favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. Supusă la vot, 
propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă). 

La punctul 3 al ordinii de zi, a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi 
completările ulterioare (Plx 514/2010)- aviz. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă 
şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 
propunerii legislative în forma prezentată de iniţiatori. 

La punctul 4 al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege privind criza 
financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale (PLx 540/2010)- aviz. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de amânare cu 
o săptămână a proiectului de lege, propunere aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 5 al ordinii de zi, a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
completarea alin. (2) al art. 160 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal 
(Plx 543/2010)- aviz. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Iacob Oana, a 
precizat faptul că această propunere legislativă nu se justifică. 
         Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de avizare 
favorabilă a propunerii legislative în forma prezentată  de iniţiatori, propunere 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 6 al ordinii de zi, a fost înscrisă propunerea legislativă privind 
acordarea unor înlesniri fiscale (Plx 544/2010)- aviz. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de avizare 
favorabilă a propunerii legislative în forma prezentată de iniţiatori, propunere 
aprobată cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă şi 4 abţineri). 

La punctul 7 al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege pentru 
modificarea art. 20665 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal                    
(PLx 554/2010)-  aviz. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Bădescu Livia a 
afirmat faptul că MFP nu susţine această iniţiativă legislativă.  

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât 
în cazul comercializării ,,tutunurilor prelucrate marcate" cu timbre achiziţionate 
în România se presupune că acestea au fost deja introduse în sistemul de 
accizare, dar lipsa documentelor care să ateste provenienţa produselor (acestea 
fiind confiscate) va genera suspiciuni în privinţa calităţii. 
        Totodată, introducerea  măsurii  de  valorificare  a produselor din tutun 
confiscate, chiar dacă se propune numai pentru tutunurile prelucrate marcate, va 
atrage: creşterea cheltuielilor de administrare, întrucât va fi necesară în primul 
rând stabilirea autenticităţii marcajelor, iar în al doilea rând, instituirea unui 
sistem special de valorificare a produselor din tutun confiscate şi chiar aplicarea 
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unor marcaje speciale în condiţiile în care nu există documente justificative de 
provenienţă; accelerarea acţiunilor autorităţilor competente pentru urmărirea şi 
controlul asupra valorificării produselor confiscate şi revenirea la un sistem deja 
practicat care s-a dovedit mai puţin eficient faţă de măsura distrugerii produselor 
confiscate.
        De asemenea, membrii Comisiei au mai constatat că măsura distrugerii 
produselor din tutun confiscate se înscrie în practica comunitară, care se aplică 
în cazul tuturor produselor accizabile eliberate pentru consum şi care sunt 
confiscate.
          În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot 
propunerea de avizarea negativă a proiectului de lege, propunere aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 8 al ordinii de zi, a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi 
completările ulterioare (Plx 560/2010)- aviz. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă 
şi privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă), avizarea 
favorabilă a propunerii legislative în forma prezentată de iniţiatori. 

La punctul 9 al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri 
pentru combaterea evaziunii fiscale (PLx 592/2010)- aviz. 

Doamna Mădălina Bragadireanu, şef serviciu în cadrul Ministerului 
Finanţelor Publice, a prezentat măsurile prevăzute prin acest proiect de Lege, 
afirmând că, având în vedere că, în anumite domenii, obiectivele măsurilor 
adoptate la nivel comunitar în vederea combaterii evaziunii fiscale legate de 
TVA nu pot fi atinse în mod satisfăcător, în scopul diminuării imediate a acestui 
fenomen, se impune adoptarea, pe termen mediu, a unui pachet de măsuri în 
domeniul TVA, care vizează tranzacţiile cu anumite categorii de bunuri deosebit 
de expuse la riscul de evaziune, respectiv: cereale, plante tehnice, legume, 
fructe, carne, zahăr, făină, pâine şi produse de panificaţie. Totodată, în scopul 
eficientizării activităţii de administrare fiscală a persoanelor impozabile din 
punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată în lupta împotriva fraudei în 
domeniul TVA, este necesară consolidarea bazelor de date cu privire la 
persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA şi la operaţiunile 
intracomunitare ale acestora. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a mai subliniat că, prin 
promovarea prezentului proiect de act normativ, se are în vedere înăsprirea 
condiţiilor de autorizare, urmând a fi autorizaţi numai acei operatori  care pot 
face dovada că şi-au plătit toate datoriile către bugetul consolidat al statului - 
taxe, impozite, contribuţii la fondurile de şomaj, sănătate, pensii etc., 
reconfigurarea modului de acordare a facilităţilor oferite la comercializarea 
mărfurilor prin magazinele duty-free, promovarea unor forme de cooperare 
inter-instituţională mai eficiente cu celelalte autorităţi ale statului, asigurarea 
schimbului de informaţii în timp util, prin asigurarea accesului autorităţii fiscale 
la bazele de date ale altor instituţii, armonizarea prevederilor naţionale ale 
Codului vamal cu prevederile Codului Rutier, referitoare la competenţa 
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echipelor mobile de a folosi semnale luminoase şi acustice pe timpul misiunilor 
în trafic. 
        Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de avizare 
favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat, propunere aprobată 
cu unanimitate de voturi. 

La punctul 10 al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege privind 
respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (PLx 597/2010)- aviz. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă 
şi privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă), avizarea 
favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

La punctul 11 al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2010 privind modificarea 
şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 (PLx 605/2010)-aviz. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de amânare cu 
o săptămână a proiectului de lege, propunere aprobată cu unanimitate de voturi.  

La punctul 12 al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice 
şi a contractelor de concesiune de servicii (PLx 606/2010)- aviz. 

Reprezentantul Direcţiei de Afaceri Externe, domnul Bogdan Toncescu, a 
făcut o scurtă prezentare a proiectului de Lege, afirmând că sunt necesare măsuri 
urgente pentru perfecţionarea şi flexibilizarea sistemului achiziţiilor publice, în 
caz contrar existând riscul diminuării gradului de cheltuire a fondurilor publice 
alocate.  

Domnia sa a mai adăugat că, prin modificările propuse, va creşte gradul de 
absorbţie a fondurilor europene prin fluidizarea şi eficientizarea procesului de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică, un obiectiv major al proiectului de 
Lege fiind armonizarea legislaţiei naţionale cu prevederile Regulamentului CE 
nr. 1177/2009 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE şi 
2009/81/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte 
pragurile de aplicare a acestora în cazul procedurilor de atribuire a contractelor 
de achiziţii, în sensul diminuării acestora.  

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de amânare cu 
o săptămână a proiectului de lege, propunere aprobată cu majoritate de voturi 
(5 voturi împotrivă şi o abţinere). 

La punctul 13 al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege privind 
accesul parlamentarilor la documentele privatizării (PLx 622/2010)- aviz. 

Doamna senator Olguţa Vasilescu, iniţiator, a făcut o scurtă prezentare a 
măsurilor instituite prin această iniţiativă legislativă.  
 În cadrul dezbaterilor, membrii Comisiei au formulat amendamente la                
art. 4 şi 5 din forma adoptată de Senat. Supuse la vot, acestea au fost aprobate cu 
unanimitate de voturi. 
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Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de avizare 
favorabilă a proiectului de lege, cu amendamente admise. Supusă la vot, 
propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 14 al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2010 privind modificarea 
art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea 
unor măsuri privind activitatea de înregistrare în Registrul Comerţului                  
(PLx 639/2010)- aviz. 
        În urma dezbaterilor, 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. 
 
 Şedinţa Comisiei au continuat în ziua de 17 noiembrie, cu studiul şi 
dezbaterea următoarelor iniţiative legislative:  

1. Proiect de Lege pentru modificarera art.13 alin 3 lit a) din Legea 
nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome 
si societăţi comerciale (PLx 550/2010). 

2. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale (PLx 553/2010). 

3. Propunere legislativă pentru modificarea si completarea Legii 
nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării                    
(PLx 613/2010). 

    În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au decis, în unanimitate, ca votul 
asupra acestor iniţiative legislative să se dea într-o şedinţă ulterioară a Comisiei.   

 
 Şedinţa Comisiei au continuat în ziua de 18 noiembrie cu studiul şi 
dezbaterea următoarelor iniţiative legislative:  

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.60/2010 pentru modificarea si completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile 
contractante pe parcursul licitării si implementării contractelor din cadrul 
proiectelor ex-ISPA si PHARE finanţate de Uniunea Europeană-                    
(PLx 598/2010).  

2. Propunere legislativă pentru modificarea si completarea Legii 
nr.85/2006 privind procedura insolvenţei (PLx 533/2010).  

    În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au decis, în unanimitate, ca votul 
asupra acestor iniţiative legislative să se dea într-o şedinţă ulterioară a Comisiei.   

  
 
  
     PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR, 

          Mihai TUDOSE                                                 Horia GRAMA 
 

                    

    
                       Expert parlamentar: 

     Alina Ailenei 
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