
Parlamentul  României

           

PROCES – VERBAL

al  şedinţelor comisiei din zilele de  14 - 15 mai 2003

La lucrările comisiei din zilele de 14 - 15 mai 2003 sunt prezenţi 24
deputaţi, fiind absenţi motivat 1, iar nemotivat 0.

La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi:

- doamna Elena Secuesu - director general SAPARD
- doamna Raluca Daminescu - consilier juridic SAPARD
- doamna Anton Eliza - inspector Resurse umane SAPARD
- doamna Angheluş Mariana - Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi

Pădurilor
- doamna Jugănaru Georgeta - Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
- doamna Argăseală Mirela - Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
- doamna Sebe Cecilia - Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
- domnul Andrei Popescu - secretar de stat în Ministerul Integrării

Europene
- domnul Eugen Teodorovici - Ministerul Integrării Europene
- doamna Popa Liliana - Ministerul Finanţelor Publice
- doamna Tomi Victoria - Ministerul Finanţelor Publice
- domnul Rusu Dragoş - Ministerul Finanţelor Publice
- domnul Seucan Claudiu - Autoritatea pentru Privatizare şi

Administrarea Participaţiilor Statului
- domnul romului Moucha - Ministerul Industriei şi Resurselor.

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Florin Georgescu, preşedintele
comisiei.

Comisia a adoptat cu majoritate de voturi următoarea ordine de zi:

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

Bucureşti, 19.05.2003  
Nr. 22/273
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I. FOND

1.  Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.2 din Ordonanţa
Guvernului nr.21/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare
convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa
financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale
de Preaderare pentru măsura „Reabilitarea secţiunii Craiova – Drobeta – Turnu
Severin a drumului naţional DN 6 (faza 1 a proiectului Craiova – Lugoj),
România”, semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie
2001. PL.313/2003;
2. Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2001
privind impunerea microîntreprinderilor.PL.677/2002;
3. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.158/2001 privind regimul accizelor. PL.694/2002;
4. Propunere legislativă pentru modificarea art.30 şi art.35 din Legea
nr.414/2002 privind impozitul pe profit. PL.649/2002;
5. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.158/2001 privind regimul accizelor. PL.541/2003;
6. Propunere legislativă privind compensarea taxei pe valoarea adăugată la unii
agenţi economici. PL.538/2002.

II. AVIZE

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.28/2003 privind vânzarea unor pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale
Române S.A. PL.304/2003;
8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.14/2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD
pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de
preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală. PL.306/2003;
9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind producţia, importul
şi comercializarea uleiurilor minerale. PL.307/2003;
10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de
integrare. PL.312/2003;
11. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/1999
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare
Profesională a Adulţilor. PL.314/2003.

Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu:
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I. FOND

1.  Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.2 din Ordonanţa
Guvernului nr.21/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit
între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară
nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare
pentru măsura „Reabilitarea secţiunii Craiova – Drobeta – Turnu Severin a drumului
naţional DN 6 (faza 1 a proiectului Craiova – Lugoj), România”, semnat la Bruxelles
la 22 februarie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001. PL.313/2003

În perioada 2000-2006, prin intermediul instrumentului financiar de
preaderare ISPA, România beneficiază anual de aproximativ 240 milioane euro,
pentru reabilitarea infrastructurii de mediu şi transport, în conformitate cu obiectivele
Parteneriatului pentru Aderare şi cu prevederile legislaţiei comunitare în domeniu.

Prin Legea nr.619/2001 a fost aprobată Ordonanţa Guvernului nr.21/2001
pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi
Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin
Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea
secţiunii Craiova – Drobeta-Turnu Severin a drumului naţional DN 6 (faza I a
proiectului Craiova – Lugoj), România”, semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 şi
la Bucureşti la 1 iunie 2001. Art.2 alin.(2) din ordonanţă prevede că toate cheltuielile
aferente costurilor neeligibile incluse în Planul de finanţare prevăzut în anexa nr.II la
memorandumul de finanţare se suportă din surse proprii ale beneficiarului final.

În acest sens, ţinând cont de faptul că fondurile proprii ale Regiei
Autonome “Administraţia Naţională a Drumurilor din România” sunt destinate doar
cheltuielilor de ordin administrativ, este necesară modificarea alineatului (2) al
articolului 2 din Ordonanţa Guvernului nr.21/2001, în sensul suportării de la bugetul
de stat a cheltuielilor aferente costurilor neeligibile incluse în Planul de finanţare a
Proiectului.

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui raport în forma prezentată.

2. Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2001
privind impunerea microîntreprinderilor. PL.677/2002

În urma dezbaterilor, comisia cu unanimitate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport de respingere, din următoarele considerente:

- conform art.36 din Legea nr.414/2002 privind impozitul pe profit au fost
abrogate dispoziţiile art.6 alin.(1) lit.c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, astfel încât nu mai sunt acordate
facilităţile privind scutirea de la plata impozitului pe profit pentru persoanele juridice
care au sediul sau îşi desfăşoară activitatea în zonele defavorizate, cu excepţia
investitorilor care au obţinut certificatul permanent de investitor în zona defavorizată,
înainte de 1 iulie 2002. Modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului
nr.24/2001, în sensul completării dispoziţiilor privind persoanele juridice care nu
intră sub incidenţa ordonanţei prin includerea în această categorie a persoanelor din
zonele defavorizate ar însemna instituirea unei poziţii dezavantajoase pentru
microîntreprinderile care  - ulterior datei de 1 iulie 2002 – şi-au stabilit sediul sau îşi
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desfăşoară activitatea în zonele defavorizate, ceea ce contravine scopului pentru care
au fost elaborate strategiile de dezvoltare din zonele defavorizate;

- completarea alineatului 2 al art.4 nu mai este necesară, deoarece cerinţa
îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art.1 alin.(1) lit.a), b) şi d) este reglementată deja
în art.1 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.24/2001, aşa cum a fost modificat prin
Legea nr.111/2003, astfel: „Persoanele juridice înfiinţate în cursul unui an fiscal
beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute
la lit.a), b) şi d) ale alin.(1) la momentul constituirii”.

- considerăm că reglementarea regularizării diferenţei de impozit la data
depunerii bilanţului contabil anual nu se justifică, având în vedere că, potrivit
textului art.1 alin.(5) din Ordonanţa Guvernului nr.24/2001, aşa cum a fost modificat
de Legea nr.111/2003, „în cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre condiţiile
impuse nu mai este îndeplinită, contribuabilul are obligaţia de a păstra pentru anul
fiscal respectiv regimul de impozitare pentru care a optat, fără posibilitatea de a
beneficia pentru perioada următoare de prevederile prezentei ordonanţe, chiar dacă
ulterior îndeplineşte condiţiile menţionate la alin.(1)”. Prin urmare, nu poate fi vorba
de regularizarea impozitului datorat întrucât într-un an fiscal se aplică un singur
regim de impunere;

- excluderea de la aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.24/2001 a
persoanelor juridice din zonele defavorizate care deţin certificate de investitor ar
implica o diminuare a impozitului pe venit încasat cu aproximativ 94 miliarde de lei.
În această situaţie, potrivit Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, iniţiatorul
propunerii legislative avea obligaţia de a prevedea şi mijloacele necesare pentru
acoperirea minusului de venituri.

3. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.158/2001 privind regimul accizelor. PL.694/2002

În urma dezbaterilor, comisia cu 6 voturi împotrivă şi 18 voturi pentru, a
hotărât elaborarea unui raport de respingere, din următoarele considerente:

- în ceea ce priveşte sfera de aplicare a accizelor, aceasta este structurată cu
respectarea întocmai a principiilor prevăzute în Directivele Uniunii Europene în
domeniu, Directiva nr.92/12/CEE fiind cea care reglementează regimul general al
produselor supuse accizelor, precum şi deţinerea, mişcarea şi urmărirea acestora.
Potrivit prevederilor acestei directive, produsele supuse obligatoriu accizelor sunt
clasificate în trei grupe şi anume: a) uleiuri minerale; b) alcool şi băuturi alcoolice;
c) tutunuri prelucrate. Pentru fiecare grupă de produse au fost emise directive
specifice;

- în cuprinsul Directivei specifice nr.92/83/EEC privind armonizarea structurii
accizelor pentru alcool şi băuturi alcoolice, se regăsesc secţiuni distincte pentru
produsele încadrate în această grupă, în prima secţiune fiind reglementat regimul
accizelor pentru bere;

- poziţia 2203 din Sistemul Armonizat la care face referire Directiva
nr.92/83/CEE, precizează că „berea este o băutură alcoolică obţinută prin
fermentarea mustului preparat din malţ de orz sau de grâu care a fost fiert în apă cu
hamei, în general”. Totodată, în această directivă este menţionat expres că în cadrul
acestei poziţii nu este menţionată băutura numită „bere fără alcool” a cărei
concentraţie alcoolică în funcţie de volum a fost redusă la 0,5% sau mai puţin;
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- definiţia berii şi clasificarea acesteia în cadrul băuturilor alcoolice conform
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2001 privind regimul accizelor, aprobată
prin Legea nr.523/2002, este compatibilă cu prevederile Directivei nr.92/83/CEE.
Rezultă că reglementarea regimului de accize pentru bere în cadrul grupei „alcool şi
băuturi alcoolice” este în conformitate cu prevederile comunitare.

4. Propunere legislativă pentru modificarea art.30 şi art.35 din Legea
nr.414/2002 privind impozitul pe profit. PL.649/2002

În urma dezbaterilor, comisia cu unanimitate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport de respingere, din următoarele considerente:

- angajarea răspunderii asociaţilor sau acţionarilor pentru partea de acţiuni sau
părţi sociale cesionate, în limita capitalului social subscris, nu poate fi reglementată
prin prevederile Legii privind impozitul pe profit, acestea fiind principii generale care
sunt guvernate de Legea societăţilor comerciale. De asemenea, potrivit dispoziţiilor
art.87 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, faţă de terţi, asociatul
cedent al părţilor sociale sau al acţiunilor rămâne obligat pentru operaţiunile făcute de
societate până în momentul cesiunii;

- alineatele (2), (4) şi (5) de la art.30, astfel cum au fost formulate de iniţiatorul
propunerii legislative, sunt avute în vedere prin modul de redactare al alin.(1) al
art.30 din Legea nr.414/2002 privind impozitul pe profit, care acoperă varietatea
situaţiilor;

- în ce priveşte propunerea de modificare a art.35 alin.(5), prin eliminarea
ultimei prevederi, apreciem că nu există o motivare suficient de întemeiată, având în
vedere scopul pe care legiuitorul l-a urmărit, respectiv, de a asigura o anumită
continuitate a acţionariatului societăţilor comerciale, capabil să stabilească realizarea
de investiţii de cel puţin 1 milion de dolari SUA, în zona liberă, în industria
prelucrătoare şi care ar atrage, în aceste condiţii, scutirea de la plata impozitului pe
profit pentru o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a Legii nr.414/2002.

5. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.158/2001 privind regimul accizelor. PL.541/2003

În urma dezbaterilor, comisia cu unanimitate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport de respingere, din următoarele considerente:

- potrivit principiilor Directivei 92/12/CEE care reglementează regimul
general, depozitarea, circulaţia şi controlul produselor supuse accizelor, respectiv
sistemul de antrepozitare, produsele supuse accizelor pot circula între agenţii
economici autorizaţi ca antrepozitari în regim suspensiv de plata accizelor, momentul
datorării accizelor constituindu-l în acest caz livrarea produselor către consumatorul
final;

- introducerea sistemului de antrepozitare va reduce numărul agenţilor
economici plătitori de accize prin concentrarea bunurilor produse sau importate într-
un număr limitat de antrepozite, ceea ce va duce atât la reducerea cheltuielilor de
administrare cât şi la eficientizarea activităţii de control în domeniul produselor
supuse accizelor;

- schimbarea sistemului de plată a accizelor în momentul livrării produselor
către consumatorul final, în actualele condiţii în care în România nu există sistemul
de antrepozitare fiscală, ar amplifica numărul plătitorilor de accize, ceea ce ar impune
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cheltuieli suplimentare de administrare şi, în acelaşi timp, ar face dificilă activitatea
de control.

6. Propunere legislativă privind compensarea taxei pe valoarea adăugată la unii
agenţi economici. PL.538/2002

În urma dezbaterilor, comisia cu unanimitate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport de respingere, din următoarele considerente:

- propunerea legislativă contravine reglementărilor legale în mai multe acte
normative în vigoare. Prin prevederile art.6 al propunerii legislative referitoare la
transferul de disponibilităţi din contul bancar al agentului economic care are taxa pe
valoarea adăugată de plată către bugetul de stat, în contul bancar al agentului
economic care are de primit taxa pe valoarea adăugată prin rambursare de la bugetul
de stat, se încalcă normele de decontare bancară, întrucât această operaţiune nu are
suport economic în ceea ce priveşte plăţile efectuate între doi agenţi economici;

- cealaltă alternativă de compensare prevăzută de art.6 privind livrarea de
produse sau prestarea de servicii de o valoare echivalentă cu transferul de
disponibilităţi este neviabilă, întrucât încalcă prevederile Legii contabilităţii
nr.82/1991, conform căreia la baza unor astfel de activităţi este obligatoriu să stea
documente justificative legale;

- menţionăm că procedurile de stingere a obligaţiilor fiscale prin compensare se
desfăşoară în afara „Contului de execuţie bugetară”, ceea ce presupun încălcarea
principiilor bugetare cuprinse în Legea finanţelor publice nr.500/2002;

- motivaţia iniţiativei legislative, respectiv întârzierea organelor fiscale în
efectuarea controlului sumelor de rambursat nu-şi  mai are susţinere începând cu 1
ianuarie 2003 întrucât, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.61/2002
privind colectarea creanţelor bugetare, pentru sumele de rambursat de la buget agenţii
economici au dreptul la dobândă după expirarea unui termen de 30 de zile de la data
depunerii cererii de rambursat;

- procedura propusă, care derogă de la prevederile Legii nr.345/2002 privind
taxa pe valoarea adăugată, ar conduce, începând cu anul 2003, la aplicarea a două
acte normative cu prevederi contrare în ceea ce priveşte regimul taxei pe valoarea
adăugată de plată şi taxei pe valoarea adăugată de rambursat.

II. AVIZE

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.28/2003 privind vânzarea unor pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale Române
S.A. PL.304/2003

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui aviz în forma prezentată de Guvern.

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.14/2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.142/2000
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru
implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru
agricultură şi dezvoltare rurală. PL.306/2003



7

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui aviz în forma adoptată de Senat.

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind producţia, importul şi
comercializarea uleiurilor minerale. PL.307/2003

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui aviz în forma prezentată de Guvern.

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de integrare.
PL.312/2003

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui aviz în forma adoptată de Senat.

11. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/1999
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare
Profesională a Adulţilor. PL.314/2003

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui aviz în forma adoptată de Senat.

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui aviz în forma prezentată de Guvern.

PREŞEDINTE,

Prof. dr. Florin Georgescu

Întocmit,
exp. Titirişcă Gabriela


	PROCES – VERBAL
	I. FOND
	II. AVIZE
	I. FOND
	II. AVIZE

