
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru politică
economică, reformă şi privatizare

Bucureşti, 
Nr. 21/922/22.05.2003
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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 motivele pentru care trebuie aprobată iniţiativa
legislativă.

Iniţiatorul a precizat că, prin propunerile făcute doreşte să rezolve anumite situaţii
întâlnite în practică, care nu sunt prevăzute în reglementările actuale sau sunt neclar tratate,
dând naştere la interpretări şi aplicări neuniforme din partea organelor fiscale.

Una dintre propunerile iniţiatorului, şi argumentată de acesta în membrilor comisiei,
este modificarea textului 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
obligată să plătească impozit pe venit în calitate de microîntreprindere. In  vederea conservării
şi pentru anul viitor a statului de microîntreprindere, persoana juridică trebuie să
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îndeplinească, la sfârşitul anului în care s-a înfiinţat, condiţiile prevăzute de lege pentru
microîntreprindere.

Domnii deputaţi au dorit să precizeze faptul că, argumentele aduse de iniţiator cu
privire la modificarea textului actual al art. 1 alin. 1 lit. b sunt solide, fiind de părere că
propunerea legislativă ar trebui aprobată.

O altă modificare dorită de iniţiator a fost şi 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.

In unanimitate a fost aprobată propunerea legislativă, în forma prezentată.
Din numărul total de 31 deputaţi au absentat : grup parlamentar PSD:  Gheorghe

Romeo Leonard Cazan,  Dan Ioan  Popescu şi  Hildegard Carola Puwak.

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 (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.

Punctul de vedere al Guvernului cu privire la cele două propuneri, este negativ, unul
din motivele nesusţinerii propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.
65/1995 (republicată) privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului (PL
44/04.03.2003), fiind 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 sunt contrare practicii
internaţionale în materie.

Domnul deputat Iuliu Vida a propus respingerea celor două propuneri legislative.
In unanimitate au fost respinse cele două  propuneri legislative. 
Din numărul total de 31 deputaţi au absentat : grup parlamentar PSD:  Gheorghe

Romeo Leonard Cazan,  Dan Ioan  Popescu şi  Hildegard Carola Puwak.

   PREŞEDINTE,
Dan Radu Ruşanu                                   

                      SECRETAR,                                                
                            Iuliu Vida                                  

Expert parlamentar,
                                                                                                 Alina Cristina Hodivoianu
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