
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru politică      

economică, reformă şi 

privatizare 

 Bucureşti,  

Nr. 21/ 124/12.04.2006 

Proces verbal 

al şedinţelor Comisiei din  zilele de 

11 şi 12 aprilie 2006 

 

 

 Marţi,  14  martie  2006 

 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

 

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

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 203/2005 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. (PL x 211/2006) 

 

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

privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor 

salariale, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. (PL x 228/2006) 

 

3. Reexaminarea în fond, în urma retrimiterii la comisie a raportului, a 

proiectului de Lege pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 82/1992 privind 

rezervele de stat, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. (PL x 673/2005) 

 

4. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 

      

Administrator
Original
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 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi din totalul de 24 de 

membri. 

 

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

şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentantul Ministerului 

Finanţelor Publice: doamna Cornelia Petreanu – director general, reprezentanţii 

Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei: domnul Silviu Bian – 

secretar de stat (preşedintele Agenţiei Naţionale a Ocupării Forţei de Muncă), 

domnul Bogdan Iliescu – consilier şi doamna Cristina Stroe – inspector, 

reprezentanţii Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat: domnii Sorin Vicol 

– preşedinte şi Adrian Gurău – director general, precum şi reprezentantul 

Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale: domnul Daniel Velicu 

– consilier. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul vicepreşedinte Aurel Vainer.

  

   

       

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

procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 203/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

(PL x 211/2006) 

 

   Proiectul de lege vizează reglementarea unor situaţii care au generat 

necesitatea unor completări corespunzătoare ale cadrului legislativ existent 

precum şi a celor generate de procesul armonizării treptate cu prevederile 

legislative proprii ţărilor Uniunii Europene. 
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Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna director general 

Cornelia Petreanu a prezentat proiectul de lege. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna director general 

Cornelia Petreanu a menţionat că în prezentul proiect de lege sunt propuse 

următoarele  modificări legislative: preluarea din actele normative speciale 

privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome ,,Administraţia 

Patrimoniului Protocolului de Stat’’, a unor prevederi referitoare la 

deductibilitatea cheltuielilor suportate de către aceasta, pentru excedentul de 

cheltuieli înregistrate de Senat, Camera Deputaţilor, Administraţia Prezidenţială, 

Guvern, Curtea Constituţională, imobilul ,,Palatul Elisabeta’’, precum şi 

emiterea permiselor de şedere temporară/permanentă pentru cetăţenii străini; în 

domeniul accizelor, potrivit Directivei 92/12/CEE care reglementează regimul 

general, deţinerea, circulaţia şi controlul produselor supuse accizelor, toate 

produsele supuse accizelor armonizate, reglementate prin această directivă, intră 

sun incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna director general 

Cornelia Petreanu a mai menţionat că prin intrarea în vigoare a Directivei 

96/2003/CE, începând cu data de 1 ianuarie 2004, sfera de aplicare a accizelor 

armonizate a fost completată cu noi produse, printre care gazul natural şi 

electricitatea, fără a fi reglementat şi regimul de antrepozitare fiscală pentru 

aceste produse. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna director general 

Cornelia Petreanu a susţinut că datorită acestui fapt, a fost necesar ca în 

legislaţia naţională să se prevadă în mod expres că pentru aceste produse 

armonizate nu se aplică sistemul de antrepozitare fiscală. 

 Domnul deputat Petru Lakatos a dorit să ştie dacă permisele de şedere 

pentru cetăţenii străini se eliberează contra cost. 
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 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna director general 

Cornelia Petreanu a  spus că aceste permise de şedere pentru cetăţenii străini se 

eliberează contra cost. 

 

 Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a dorit să ştie de ce expunerea de 

motive diferă de textul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna director general 

Cornelia Petreanu a  spus că în expunerea de motive s-au enunţat doar 

deducerile la calculul profitului impozabil care au pondere importantă.  

Domnii deputaţi Petru Lakatoş şi Bogdan Pascu au formulat un 

amendament la punctul c) al alin.5) al articolului 21. 

Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a suspus la vot amendamentul 

domnilor deputaţi Petru Lakatoş şi Bogdan Pascu, care a fost aprobat cu 22  

voturi pentru şi 2 abţineri. 

 

 Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a 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 23 de voturi pentru şi o abţinere, avizarea 

favorabilă a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 203/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal , cu un amendament admis. 

 

 

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

procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind constituirea şi utilizarea 

Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. (PL x 228/2006) 
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  Proiectul de lege urmăreşte reglementarea condiţiilor referitoare la 

constituirea, administrarea, utilizarea şi controlul Fondului de garantare pentru 

plata creanţelor salariale, în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate de 

România în cadrul negocierilor privind Cap. 13 – Ocuparea şi politici sociale de  

 

armonizare a legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar. In acest sens proiectul 

transpune în dreptul intern prevederile Directivei Consiliului nr. 80/897/CE 

privind apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la protecţia salariaţilor 

în cazul insolvabilităţii angajatorului, astfel cum a fost modificată prin Directiva 

Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2002//24/CE. 

 

 Reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 

domnul Secretar de Stat  Silviu Bian a prezentat proiectul de Lege. 

 Reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 

domnul Secretar de Stat  Silviu Bian a menţionat că elaborarea proiectului de act 

normativ privind constituirea şi utilizarea fondului de garantare pentru plata 

creanţelor salariale, se numără printre măsurile cuprinse în Programul legislativ 

prioritar pentru integrarea în Uniunea Europeană. 

Reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 

domnul Secretar de Stat  Silviu Bian a spus că proiectul de lege privind 

constituirea şi utilizarea fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale a 

fost elaborat în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate de România, în 

cadrul negocierilor privind Capitolul 13 ,,Ocupare şi Politici Sociale”, de 

armonizare  a legislaţiei naţionale cu aquis – ul comunitar. 

Reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 

domnul Secretar de Stat  Silviu Bian a susţinut că reglementările cuprinse în 

acest proiect urmăresc transpunerea în legislaţia naţională, a Directivei 

Consiliului 80/987/CEE privind apropierea legislaţiei statelor membre 

referitoare la protecţia salariaţilor în cazul insolvabilităţi angajatorului, astfel 

cum a fost modificată de Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 
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2002/74/CE, fiind asigurată în etapa de elaborare a proiectului, procedura 

aplicabilă pentru asigurarea transparenţei decizionale în administraţia publică. În 

acelaşi timp, la elaborarea proiectului de lege s-au avut în vedere dispoziţiile 

prevăzute în mod expres de  Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările 

şi completările ulterioare, precum şi dispoziţiile comunitare în domeniu. 

 

Reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 

domnul Secretar de Stat  Silviu Bian a mai menţionat că potrivit proiectului de 

act normativ, din fondul de garantare se asigură plata creanţelor salariale care 

rezultă din contractele individuale şi colective de muncă încheiate de salariaţi, în 

situaţia în care angajatorii se află în stare de insolvenţă. 

Reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 

domnul Secretar de Stat  Silviu Bian a spus că proiectul de lege prevede ca suma 

totală a creanţelor salariale suportate din fondurile de garantare nu poate depăşi 

cuantumul a 3 salarii medii brute pe economie, pentru fiecare salariat, creanţele 

menţionate fiind suportate pentru o perioadă de maxim 3 luni calendaristice. 

Reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 

domnul Secretar de Stat  Silviu Bian a mai spus că angajatorii, definiţi potrivit 

proiectului de lege, au obligaţia de a declara lunar contribuţia la fondul de 

garantare, la organul fiscal competent, până la data de 25 a lunii următoare celei 

pentru care se datorează drepturile salariale, termenul de declarare constituind şi 

termen de plată.   

Reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 

domnul Secretar de Stat  Silviu Bian a subliniat că la data intrării în vigoare a 

legii, cota contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj de 

angajatorii respectivi, stabilită potrivit legislaţiei în vigoare, se diminuează cu 

0,25 puncte procentuale. Gestionarea fondului de garantare se face de către 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin agenţiile pentru 

ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti. 
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Reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 

domnul Secretar de Stat  Silviu Bian  a spus că data prevăzută pentru intrarea în 

vigoare a legii este 1 ianuarie 2007. Beneficiază de prevederile prezentei legii 

salariaţii angajatorilor pentru care a intervenit starea de insolvenţă după data de 

1 ianuarie 2007. Sumele necesare pentru plata creanţelor salariale şi cheltuielile 

de gestionare a fondului de garantare se suportă pentru anul 2007 din subvenţia 

acordată de la bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru şomaj. 

Domnul deputat Petru Lakatos a dorit să ştie cum se va colecta de la 

angajatori contribuţia la fondul de garantare. 

Reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 

domnul Secretar de Stat  Silviu Bian a spus că sumele vor fi colectate de ANAF 

şi se vor elabora Normele Metodologice care vor fi aprobate de Guvern. 

Domnul deputat Aurel Vainer a spus că la elaborarea primului Cod al 

muncii au existat probleme legate de fondul de garantare şi a dorit să ştie dacă  

în elaborarea prezentului  proiect de lege au fost consultaţi şi partenerii sociali. 

Reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 

domnul Secretar de Stat  Silviu Bian a susţinut că primul pas în elaborarea 

prezentului proiect de lege a constat în discuţiile purtate cu partenerii sociali, 

care au avut ca rezultat elaborarea proiectului de act normativ . 

Domnul deputat Iuliu Nosa a spus că doreşte ca acest proiect de lege să fie 

funcţional. În acest sens, domnul deputat a propus un amendament la art.14 

alin.1 în vederea armonizării proiectului de lege cu prevederile Art.4 Para.2 din 

Directiva Consiliului 2002/74 din 23 septembrie 2002. 

Reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 

domnul Secretar de Stat  Silviu Bian a spus că prin prezentul proiect de lege s-a 

dorit exprimarea realităţilor din viaţa economică. De asemenea s-a dorit ca 

proiectul de act normativ să fie obiectiv şi cât mai clar pentru a nu apărea puncte 

de vedere diferite de la o instanţă la alta. Din practică rezultă că angajaţii ai căror 

firme intră în insolvenţă au în ultimul an un salariu constant.  
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Domnul deputat Iuliu Nosa a spus că acest fond de garantare este 

constituit la nivel naţional. Prin amendamentul propus la art.14 alin.1 se doreşte 

ca angajatul să beneficieze de salariile restante suportate din fondul de 

garantare, care vor reprezenta 3 salarii lunare brute, cele mai favorabile, 

realizate de într-o perioadă de 6 luni.         

 Reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 

domnul Secretar de Stat  Silviu Bian a spus că nu este de acord cu 

amendamentul domnului deputat, susţinând în continuare proiectul de lege în 

forma prezentată. 

 Domnul deputat Ion Stoica a dorit să ştie care este motivul pentru care  s-

a creat un fond global de garantare a salariilor. 

 Reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 

domnul Secretar de Stat  Silviu Bian a menţionat că acest proiect de lege a fost 

elaborat în vederea armonizării legislaţiei naţionale cu aquis-ul comunitar. 

Proiectul de lege a fost elaborat în concordanţă cu normele europene. 

Domnul deputat Bogdan Pascu a spus că susţine amendamentul domnului 

deputat Iuliu Nosa. 

 

Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a suspus la vot amendamentul 

domnului deputat Iuliu Nosa, care a fost aprobat cu 19 voturi pentru, 2 voturi 

împotrivă şi 3 abţineri. 

  

 Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a 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 privind constituirea şi utilizarea Fondului de 

garantare pentru plata creanţelor salariale, cu un amendament admis. 
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 La punctul 3 al ordinii de zi a fost înscrisă reexaminarea în fond, în 

urma retrimiterii la comisie a raportului, a proiectului de Lege pentru 

modificarea art. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. (PL x 673/2005) 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea literei c) a art. 

5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a menţionat faptul că Plenul Camerei 

Deputaţilor, în şedinţa din data de 5 aprilie 2006 a retrimis  proiectul de lege la 

Comisie, ca urmare a solicitării iniţiatorului, în vederea reexaminării şi depunerii 

unui raport suplimentar. Domnul deputat  Marian Hoinaru, în calitate de 

iniţiator, a solicitat Plenului Camerei retrimiterea la comisie a proiectului de lege 

deoarece Guvernul susţine această propunere legislativă, iar comisiile la care 

acest proiect de lege a fost trimis pentru avizare, au avizat favorabil proiectul de 

lege. Comisia noastră, care a  fost sesizată în fond cu prezentul proiect de lege a 

propus plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de Lege pentru 

modificarea art. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat.  

 

Domnul deputat Gabriel Sandu a spus că domnul Marian Hoinaru şi-a 

retras amendamentul, înregistrat la comisie cu nr.107/6.04.2006. 

 

Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a propus menţinerea raportului 

iniţial. 

 

Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a supus la vot propunerea de 

menţinere a raportului iniţial. 
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În urma reexaminării, membri Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare au hotărât, cu 22 de voturi pentru şi 2 abţineri să 

propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de Lege pentru 

modificarea art. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat. 

 

 

Miercuri, 12 aprilie  2006 

 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

 

1. Studiul proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.199/2005 privind unele măsuri pentru continuarea procesului de 

privatizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni CEC-S.A., Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. (PL x 209/2006) 

 

2. Studiul proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.202/2005 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a Companiei 

Naţionale Loteria Română – S.A. şi a Companiei Naţionale Imprimeria 

Naţională – S.A., precum şi pentru modificarea actelor normative care 

reglementează regimul acestora, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

(PL x 210/2006) 

 

         3. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 

 

PREŞEDINTE, 
   Mihai Tudose 
                                                             SECRETAR, 
                                                      Vasile Cosmin Nicula  
                              

Consilier: 
                   Anca Chiser 

         Expert:   
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                                                                                       Graziella Segărceanu
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