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 Marţi,  28  februarie  2006 

 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

 1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 

privind pensiile facultative, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. (PLx 

53/2006) 

 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea Codului 

fiscal (Legea nr. 571/2003), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. (PLx 

91/2006) 

 

3. Dezbaterea şi avizarea, în fond, a proiectului de Lege pentru modificarea 

şi completarea art. 17, alin. 2 din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. (PLx 88/2006) 
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4. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 

 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 23 de 

membri, domnul deputat Alin Teodorescu fiind plecat în delegaţie externă iar 

domnul deputat Vasile Pruteanu, membru al grupului parlamentar al PNL, a 

participat la şedinţa Comisiei în locul domnului deputat Dorinel Ursărescu. 

 

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

şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor reprezentanţii Ministerului Muncii, 

Solidarităţii Sociale şi Familiei: domnul Mihai Seitar, secretar de stat şi doamna 

Cristina Stroe, inspector, precum şi domnul deputat Mate Andras-Levente, în 

calitate de iniţiator. 

 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 

   

         

 La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea, în 

procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind pensiile facultative, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. (PLx 53/2006) 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului juridic 

pentru înscrierea la sistemul pensiilor facultative a oricărui participant care 

doreşte. Faţă de prevederile Legii 249/2004 privind pensiile ocupaţionale, 

actualul proiect prevede câteva elemente noi: extinderea sferei de cuprindere a 

participanţilor, necondiţionat de decizia angajatorului, a sindicatelor sau a 

reprezentanţilor salarianţilor; extinderea sferei administratorilor de fonduri de 

pensii şi la alte societăţi decât cele de pensii; redefinirea claselor şi plafoanelor de 

investire în vederea eliminării barierelor din calea liberei circulaţii a capitalurilor; 

scutirea de impozit a investiţiilor fondului de pensii pe întreaga perioadă de 

acumulare; respectarea principiului egalităţii de tratament în ceea ce priveşte 
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posibilitatea de a beneficia de pensia facultativă la 60 de ani, atât bărbaţii cât şi 

femeile.  

Proiectul de lege transpune prevederile  Directivei Consiliului nr.98/49/EC 

din 29.06.1998 privind protejarea drepturilor de pensie suplimentară a persoanelor 

angajate sau a lucrătorilor independenţi care se deplasează  în Comunitatea 

Europeană; art.15,16 şi 17 din Directiva nr.85/611/CEE privind dispoziţiile legale 

şi administrative cu privire la anumite organisme de plasament colectiv în valori 

mobiliare; Directiva Parlamentului European şi  a Consiliului nr.2003/41/CE 

privind activităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii 

ocupaţionale. 

 

 Reprezentantul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, 

domnul secretar de stat Mihai Seitar a făcut o scurtă prezentare a proiectului de 

Lege, menţionând că sistemul de pensii este monitorizat de Comisia de 

Supraveghere a Pensiilor Private, cu rolul de supraveghere zilnică a acestui sistem 

şi de licenţiere a firmelor care pătrund pe piaţă. În prezent, această comisie este 

condusă de un director, urmând să se aleagă un preşedinte. 

 În ceea ce priveşte sistemul de pensii, domnul Mihai Seitar a afirmat că se 

speră ca primul an de funcţionare să fie anul 2007, prevăzându-se un număr de 5-

600.000 de participanţi la acest sistem. Sistemul admite o deductibilitate fiscală, 

dar se doreşte, în acelaşi timp, ca orice tranzacţie  care se execută cu fondul de 

pensii să fie exceptată de la procedura de impozitare. 

 La acest punct al dezbaterii, a luat cuvântul domnul preşedinte Mihai 

Tudose care a dorit să ştie cine garantează în cazul în care intervine o cădere 

bruscă a acestui sistem. 

 Domnul Mihai Seitar a spus că acest sistem trebuie să aibă garanţii majore, 

de aceea există câteva plase de garanţii, şi anume: fondul de garantare (societăţile 

de asigurări, băncile) şi Comisia de supraveghere ce urmăreşte randamentul 

acestor fonduri.Astfel, în cazul în care rentabilitatea nu este satisfăcătoare, se 

suspendă licenţa fondului. Totodată, activele fondului sunt separate de activele 
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administratorului. În aceste condiţii, fondurile sunt interesate să facă profit. 

Concluzionând, domnul Seitar a declarat că riscul este foarte mic, cu excepţia 

unui crush la nivel naţional. 

 În continuare, domnul deputat Aurel Vainer a dorit să ştie care sunt 

categoriile de societăţi la care se extinde sfera administratorilor fondurilor de 

pensii, ce se înţelege prin „redefinirea claselor şi plafoanelor de investire” şi ce 

înseamnă scutirea de impozit a investitorilor fondului în perioada de acumulare.  

 Referitor la prima întrebare, domnul Mihai Seitar a afirmat că aceste 

categorii de societăţi pot include firme private, firme de asigurări cu condiţia să 

aibă capitalul necesar pentru a crea astfel de fonduri.  

 În ceea ce priveşte cea de-a doua întrebare, domnul Seitar a spus că prin 

expresia „redefinirea claselor şi plafoanelor de investire” se înţelege respectarea 

principiului liberei circulaţii a bunurilor iar legea spune că oricine poate investi în 

afara ţării în limita a 20% din acţiuni. Acest sistem a fost modificat, păstrându-se 

clasele de investiţii, conform principiului obţinerii celui mai mare profit.  

 Domnul Seitar a spus că libera circulaţie a bunurilor ne-a fost impusă de 

Uniunea Europeană, dar legea ne permite să investim şi la bursă cu o limitare de 

10%. 

 Cât despre perioada de acumulare precizată în proiectul de Lege, domnul 

secretar de stat a afirmat că perioada minimă de acumulare este de 9 ani iar după 

această perioadă suma acumulată se transformă într-o pensie, în funcţie de două 

criterii: nivelul sumei acumulate şi speranţa de viaţă a beneficiarului. Perioada 

este cuprinsă între 9-40 ani iar vârsta de pensionare este de 60 de ani şi la bărbaţi 

şi la femei. Perioada de acumulare precizată în prezentul act normativ este 

individuală. 

 În continuare, domnul deputat Aurel Vainer a dorit să afle dacă nu se 

produce o incidenţă cu Codul Fiscal prin introducerea acestei prevederi 

referitoare la impozitare.  

 Domnul Seitar a răspuns că au avut loc discuţii cu Ministerul Finanţelor 

Publice şi că aceştia au promis că prevederea va fi introdusă în noul Cod Fiscal. 
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 Domnul preşedinte Mihai Tudose a suspus la vot propunerea votării în bloc 

a proiectului de Lege, aceasta fiind votată în unanimitate. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă 

şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 

proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat. 

 

 La punctul 2 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea 

propunerii legislative pentru completarea Codului fiscal (Legea nr. 571/2003), 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. (PLx 91/2006) 

          

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

dispoziţiilor art.15 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu noi 3 alineate, 

prin care se urmăreşte instituirea unor dispoziţii care să asigure consolidarea 

mediului de afaceri din România, stimularea creşterii şi dezvoltării economice, 

precum şi consolidarea fiscală, prin scutirea întreprinderilor mici şi mijlocii de la 

plata impozitului pe profit pentru cota-parte din profitul brut reinvestit. 

 

  Domnul preşedinte Mihai Tudose a făcut o scurtă prezentare a propunerii 

legislative. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea legislativă. 

 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă 

şi privatizare au hotărât, cu unanimitate, avizarea negativă a propunerii 

legislative. 

 

 La punctul 3 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea, în fond, 

a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art. 17, alin. 2 din Legea 

31/1990 privind societăţile comerciale, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. (PLx 88/2006) 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin. 2 al art. 17 

din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, în scopul 

încurajării liberei iniţiative prin înfiinţarea de noi societăţi comerciale. 

 

În calitate de iniţiator, domnul deputat Mate Andras-Levente, a prezentat pe 

scurt proiectul de Lege, cu menţiunea că se doreşte ca cele 3 condiţii incluse în 

art. 17, alin. 2 din Legea nr. 31/1990 să nu fie îndeplinite cumulativ. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a întrebat care sunt raţiunile ce stau la 

baza acestui proiect de Lege. 

Domnul deputat a afirmat că susţine în continuare varianta pe care a 

propus-o. 

 În urma dezbaterii, Comisia pentru politică economică, reformă şi 

privatizare a hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună spre dezbatere şi 

adoptare plenului Camerei Deputaţilor proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea art. 17, alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 

în forma adoptată de Senat. 

 

 

     Miercuri, 1 martie  2006 

 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Studiul proiectului de Lege privind organizarea şi funcţionarea 

cooperaţiei meşteşugăreşti (PL 197/1998). 

 

2. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 

 
 
PREŞEDINTE, 

  Mihai Tudose 
                                                             SECRETAR, 
                                                      Vasile Cosmin Nicula  
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         Experţi:   
                                                                                       Graziella Segărceanu  
           Alina-Delia Ailenei  
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