
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru politică      

economică, reformă şi 

privatizare 

 Bucureşti,  

Nr. 21/170 

11.05.2006 

Proces verbal 

al şedinţelor Comisiei din  zilele de 

9, 10 şi 11 mai 2006 

 

 Marţi,  9  mai  2006 

 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

 

 1. Reexaminarea în fond, în procedură de urgenţă, a 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 (PLx 

209/2006); 

 2. Reexaminarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 

privind 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 (PLx 210/2006); 

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

şi completarea art.12 din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor 

economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională (PLx 258/2006); 

Administrator
Original



 2

 

4. Dezbaterea şi avizarea în fond  a proiectului de Lege pentru ratificarea 

Protocolului Adiţional între Guvernul României şi Guvernul Republicii 

Indonezia, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005, la Acordul dintre Guvernul 

României şi Guvernul Republicii Indonezia privind promovarea şi protejarea 

investiţiilor, semnat la Bucureşti la 26 iunie 1997, Camera Deputaţilor fiind 

prima Cameră sesizată (PLx 400/2006); 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea Legii 

571/2003 de aprobare a Codului Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 254/2006);  

6. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 

 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 24 de 

membri. Domnul deputat Aurel Vainer este plecat în delegaţie externă, domnul 

deputat Nicolae Bara este în concediu medical, iar domnul deputat Cornel Popa 

a  fost înlocuit de domnul deputat Momanu Corneliu. 

 

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

şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului 

Finanţelor Publice: domnul Cătălin Doica – secretar de stat şi doamna Mioara 

Ionescu – consilier ministru, reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe: 

doamna Anca Măntulescu - director DAPAL (Direcţia Asia-Pacific şi America 

Latină) şi domnul Vasilică Constantinescu – secretar II, reprezentantul 

Companiei Naţionale Loteria Română: - S.A.: doamna Liliana Ghervasuc – 

preşedinte CA (director general), reprezentantul Companiei Naţionale  

Imprimeria Naţională – S.A.: domnul Dan Docan – director general, 

reprezentantul Casei de Economii şi Consemnaţiuni: domnul Eugen Rădulescu – 

preşedinte, iar din partea Camerei Deputaţilor: domnul Petru Călian  –  în 

calitate de iniţiator.  
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Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose.

          

La primul punct al ordinii de zi  a fost înscrisă Reexaminarea în fond, în 

procedură de urgenţă, a 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 (PLx 209/2006). 

 

   Proiectul de lege are ca obiect de reglementare unele măsuri pentru 

continuarea procesului de privatizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni 

CEC-S.A.,  ca urmare a necesităţii reglementării sau amendării cadrului juridic 

existent, în vederea continuării în bune condiţii a acestui proces. Finalizarea 

procesului de privatizare a CEC este o prioritate în programul pentru aderarea 

României la Uniunea Europeană. 

Printre măsurile luate în vederea continuării procesului de privatizare a 

Casei de Economii şi Consemnaţiuni CEC-S.A.,  sunt următoarele: 

-  necesitatea reglementării situaţiei juridice a bunurilor imobile aflate în 

patrimoniul CEC – S.A. la data de 30 iunie 1996 când aceasta a fost 

reorganizată în societate bancară pe acţiuni; 

- necesitatea reglementării plăţii salariilor compensatorii cuvenite 

salariaţilor afectaţi de măsura concedierii în cadrul procesului de 

restructurare a băncii; 

- necesitatea precizării cadrului de organizare prin care se va face 

vânzarea pachetului de până la 5% din capitalul social al CEC către 

salariaţi, membrii consiliului de administraţie în exerciţiu la data 

transferului dreptului de proprietate asupra pachetului majoritar de 

acţiuni, precum şi pensionarii cu ultimul loc de muncă la CEC. 

 

Reprezentantul Ministerului Finaţelor Publice, domnul secretar de stat 

Cătălin Doica a făcut o scurtă trecere în revistă a motivelor care au dus la 
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necesitatea acestui proiect de lege, subliniind că CEC se află într-o procedură de 

privatizare decisă cu mai mult de un an în urmă, iar decizia guvernului constă în 

continuarea procedurilor de privatizare a CEC. 

Domnul deputat Petru Lakatos a afirmat că şi-a însuşit propunerea 

Ministerului Justiţiei conform căreia  este necesară eliminarea din cuprinsul 

actelor normative ce reglementează procesul de privatizare al CEC a 

prevederilor privind participarea membrilor consiliului de administraţie la 

vânzarea de acţiuni din pachetul de 5% din capitalul social al societăţii. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să ştie care este termenul de 

finalizare a procesului de vânzare a acţiunilor şi dacă există vreo similitudine 

între privatizarea Petrom şi cea a CEC, referitor la pachetul de 5% din capitalul 

social. 

Domnul secretar de stat a răspuns că Petrom-ul este un precedent 

nefinalizat, însă există şi unele exemple în cazul cărora nu au fost discuţii (BRD, 

Banca Agricolă). 

În continuare, domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să ştie dacă 

privatizarea CEC se va încheia odată cu transferul pachetului de acţiuni de 5% şi 

dacă misiunea Comisiei de privatizare ia sfârşit în acelaşi moment. 

Domnul secretar de stat Cătălin Doica a spus că 69,9% din acţiuni se vor 

vinde prin licitaţie către investitori, 25,1% vor fi tranzacţionate pe piaţa de 

capital iar pentru restul de 5% nu există nici un termen. 

Doamna Mioara Ionescu a completat afirmaţia domului Doica, susţinând 

că cei 69,9% reprezintă pachetul majoritar de acţiuni iar cei 5% se vor vinde 

salariaţilor şi pensionarilor în termen de 2 ani. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să afle când începe să curgă 

termenul pentru pachetul de 5%. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că acest termen va 

începe după ce se va vinde pachetul majoritar de acţiuni, dar că se poate 

introduce un termen de 30-60 de zile. 
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Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a intervenit, afirmând că avem o 

experienţă bună cu BCR-ul şi a dorit să ştie de ce nu se urmează acest exemplu, 

eventual prin schimbarea etapelor. Totodată, dumnealui a întrebat reprezentanţii 

Ministerului Finanţelor Publice ce valoare se privatizează. 

Doamna Mioara Ionescu a afirmat că în cazul BCR, strategia a fost 

schimbată datorită lipsei interesului investitorilor de a cumpăra un pachet 

majoritar, susţinând că valoarea privatizată este valoarea de piaţă la care se vor 

vinde acţiunile. 

Domnul secretar de stat a completat, spunând că valoarea de privatizare va 

depinde de ofertele celor care participă la licitaţie. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a întrebat dacă ceea ce obţine CEC din 

depozitele pensionarilor acoperă cheltuielile făcute cu distribuirea gratuită a 

pensiilor. 

Domnul preşedinte CEC, Dan Docan, a afirmat că e greu de dat un 

răspuns, deoarece există diferenţe semnificative de la judeţ la judeţ. În acelaşi 

timp, plata amenzilor reprezintă una din cele mai puţin „atrăgătoare” operaţiuni. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să afle există intenţia de a obliga 

viitorul proprietar să menţină aceste activităţi. 

Domnul secretar de stat a intervenit, subliniind că valoarea CEC a stagnat, 

una din cauze fiind clădirea centrală a CEC, care este considerată cel mai de 

nedorit activ datorită inutilităţii practice. Doamna Ionescu a continuat, spunând 

că valoarea CEC este constituită din valoarea de piaţă şi valoarea activelor iar 

ceea ce se vinde este afacerea; interesul este pentru viitorul CEC, sperându-se că 

prin CEC se vor derula fondurile comunitare. Referitor la valoarea imobiliară a 

CEC, doamna Ionescu a afirmat că 721 din cele 1407 sedii se află în proprietatea 

CEC, majoritatea fiind însă închiriate de la Primăria Bucureşti. Totuşi, în urma 

unei evaluări făcute în luna decembrie 2004, s-a constatat că valoarea se ridică la 

suma de 96 milioane euro. În aceeaşi ordine de idei, o evaluare făcută de firma 

Collier Internaţional a constatat că valoarea CEC se ridică la 160 milioane euro. 

Doamna Ionescu a mai afirmat că se speră ca suma încasată la vânzarea CEC să 
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fie mai mare, aproximativ de 1 miliard euro, deoarece interesul investitorilor va 

creşte tot mai mult. 

Domnul Doica a susţinut că investitorii îşi doresc ca sediul central să fie 

scos din patrimoniul CEC şi că aceste contracte de închiriere pentru celelalte 

sedii se fac de la lună la lună. 

Domnul vicepreşedinte Purceld a afirmat că, dacă privatizarea CEC este 

îngreunată din cauza sediului central, se va găsi o soluţie şi că dumnealui 

consideră că CEC-ul nu se reduce numai la ceea ce există în Bucureşti. Totodată, 

dumnealui a dorit să afle de ce privatizarea CEC reprezintă o prioritate în 

procesul de aderare. 

Domnul secretar de stat a răspuns că există o monitorizare permanentă a 

UE referitor la acest subiect, privatizarea CEC fiind unul din punctele cel mai 

intens discutate, alături de Fondul Proprietatea. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a întrebat dacă privatizarea CEC 

constituie obiectul unei negocieri cu UE. 

Doamna Ionescu a afirmat că privatizarea BCR şi privatizarea CEC sunt 

incluse într-un program de reformă structurală convenit cu Bruxelles şi cu Banca 

Mondială, existând şi un comitet care monitorizează procesul de privatizare a 

CEC. 

Domnul deputat Gabriel Sandu a dorit să afle 3 elemente pentru care CEC 

este considerat o „bijuterie a Coroanei” şi 1 element pentru care este necesară 

privatizarea. 

La acest punct, domnul Docan a afirmat că unul din motivele pentru care 

CEC poate fi considerat o „bijuterie a Coroanei” îl reprezintă cei credibilitatea 

CEC, respectiv cei 140 de ani de funcţionare fără sincope şi reţeaua pe care o 

posedă, valoarea bussines-ului care decurge de aici. Apoi, un al motiv îl 

reprezintă operaţiunile care se desfăşoară prin intermediul CEC, şi anume 

repatrierile de valută şi fondurile transferate de UE. În cele din  urmă, banca ce 

se va vinde va fi una modernă, cu echipare la înalte standarde, deci nu va mai fi 

nevoie de restructurare. 
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Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să afle dacă se consideră că 

privatizarea este un lucru care potenţează CEC. 

Domnul Ionescu a afirmat că pe lângă aspectele bune, există şi aspecte 

negative, banca fiind ţinută ca un „copil needucat” din anul 1990, menţionând 

câteva dintre aspectele negative: personalul şi sistemul IT care nu este integrat în 

reţeaua europeană de afaceri. 

Domnul deputat Liviu Almăşan a intervenit în discuţie, afirmând că nu s-a 

dat un răspuns clar referitor la cota de 5%, la asigurarea serviciilor pentru ei 

400000 de pensionari şi la spaţiile aflate în proprietate sau în închiriere. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să afle, la rândul său, dacă 

contractul cu noul proprietar prevede un termen de renegociere sau o prelungire 

a contractelor de închiriere. 

Domnul Doican a susţinut că nu există o clauză în acest sens iar 

contractele de închiriere nu au fost reînnoite; în fiecare lună, Primăria notifică 

chiria lunară iar CEC face plata. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a întrebat dacă acest lucru înseamnă că 

CEC stă ilegal acum în 400 de spaţii şi cum se face evaluarea lunară conform 

căreia se face plata chiriei. 

Domnul director CEC a răspuns că este vorba despre 35 de spaţii din 

Bucureşti aflate în această situaţie pentru care au existat 35 de contracte 

individuale iar, în prezent, Consiliul municipal stabileşte un preţ în condiţiile 

pieţei pentru plata chiriei. 

În continuare, domnul deputat Petru Lakatos a făcut un amendament la 

art. 3 al prezentului proiect de lege. 

Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a mai dorit să afle dacă s-a 

reglementat situaţia juridică a bunurilor imobile aflate în patrimoniul CEC. 

Doamna Ionescu a răspuns că sunt pe rol câteva litigii, dar că acestea sunt 

legate de construcţii, nu de revendicări. 
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Domnul deputat William – Gabriel Brânză a avut un amendament la 

punctual 1 al proiectului le lege, acesta fiind respins cu 8 voturi pentru şi  14 

voturi împotrivă. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot dezbaterea pe articole a 

prezentului act normativ. Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 S-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege. 

 

  Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot titlul proiectului de Lege, 

acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul unic al proiectului 

de Lege, cu amendamentul Comisiei, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de 

voturi.   

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul 1 al proiectului de 

Lege, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.  

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul 2 al proiectului de 

Lege, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul 3 al proiectului de 

Lege, cu un amendament, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul 4 al proiectului de 

Lege, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul 5, punctul 1 al 

proiectului de Lege. Membrii Comisiei au propus un amendament de eliminare, 

acesta  fiind aprobat cu 21 voturi pentru şi o abţinere. 
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 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul 5, punctul 2 al 

proiectului de Lege. Membrii Comisiei au propus un amendament de eliminare, 

acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

 Membrii Comisiei au propus un amendament prin care se introduce un nou 

articol, art.6, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot anexa proiectului de Lege, 

aceasta  fiind aprobată cu unanimitate de voturi. 

  

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot proiectul de Lege în 

integralitate, acesta  fiind aprobat cu 21 voturi pentru şi o abţinere.   

  

 În urma dezbaterii, Comisia pentru politică economică, reformă şi 

privatizare a hotărât cu 21 voturi pentru şi o abţinere  să propună plenului 

Camerei Deputaţilor APROBAREA 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. 

 

 La punctul 2 al ordinii de zi a fost înscrisă reexaminarea în fond, în 

procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind 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 (PLx 210/2006); 

  

 Proiectul de lege vizează, pe de o parte, aprobarea strategiilor de 

privatizare a celor două companii şi, pe de altă parte, modificarea actelor 
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normative care reglementează regimul acestora în vederea corelării cu strategiile 

propuse. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a propus amânarea discutării 

prezentului proiect de lege deoarece există puncte de vedere divergente între 

Ministerul de Justiţie şi Ministerul Finanţelor Publice prezentate în faţa 

Comisiei. Aceste divergenţe constau în modurile diferite de abordare a 

privatizării (exemplu procentul care face obiectul privatizării).  

Propunerea de amânare a discutării proiectului de lege privind 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, a fost aprobată cu 

unanimitate de voturi. 

Ministerului de Justiţie, Ministerului Finanţelor Publice şi 

Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul le-au fost înaintate adrese prin 

care li s-a comunicat hotărârea Comisiei de politică economică, reformă şi 

privatizare adoptată în unanimitate, de a amâna dezbaterea respectivului proiect 

de lege, pentru data de marti, 16 mai, ora 14,00 sau până la primirea unui punct 

de vedere comun al celor două ministere referitor la modul de abordare a 

ordonanţei sus menţionate 

 

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

a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.12 din Legea 

nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome 

şi societăţi comerciale, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 

258/2006). 

Proiectul de lege are în vedere realizarea unei restructurări a numărului de 

membri ai comisiilor de administraţie ale regiilor autonome, precum şi 

eficientizarea activităţii acestora prin selectarea membrilor exclusiv pe criterii de 

competenţă. 
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Domnul deputat Petru Călian în calitate de iniţiator, a menţionat că există 

numeroase motive care au fost şi au un rol determinant pentru modernizarea 

structurală şi funcţională a administraţiei publice din România, plecând de la 

necesitatea funcţionării mai eficiente a instituţiilor publice centrale sau locale, a 

regiilor autonome, până la aspiraţia de a deveni membru al Uniunii Europene. 

Domnul deputat Petru Călian în calitate de iniţiator, a mai menţionat că 

strategia de reformă în administraţia publică reprezintă un instrument flexibil de 

management atât pentru ministere cât şi pentru autorităţile publice locale. O 

coordonare mai mare în administraţia publică garantează aplicarea unitară a 

principiilor administraţiei la nivelul întregului sistem public. Pentru funcţionarea 

eficientă şi efectivă a administraţiei publice este esenţial să fie îmbunătăţite 

standardele privind managementul. 

Domnul deputat Petru Călian în calitate de iniţiator, a susţinut că acţiunile 

necesare pentru atingerea acestor obiective de reformă pot deveni operaţionale, 

prin implementarea strategiilor de reformare ale administraţiei publice, care să 

îşi dovedească eficienţa prin servicii corespunzătoare acordate cetăţenilor şi 

agenţilor economici, în sensul de a răspunde satisfăcător cerinţelor sociale 

crescânde, atât ca exigenţă, cât şi ca răspândire, în ceea ce priveşte schimbarea şi 

modernizarea. 

Domnul deputat Petru Călian în calitate de iniţiator, a menţionat că în 

acest sens se consideră oportună şi legitimă realizarea unei restructurări a 

numărului de membrii în consiliile de administraţie a regiilor autonome (de la 7-

15 persoane la 5-9), precum şi a eficientizării acestora prin selectarea membrilor 

exclusiv pe criterii de competenţă, specializaţi în domeniul de activitate al 

respectivei regii, considerându-se că realizarea acestor măsuri ar avea efect 

direct asupra stabilirii tacticii şi strategiei de marketing a regiilor. De asemenea, 

ar creşte operativitatea în convocarea membrilor, ori de câte ori este nevoie şi în 

procesul de luare a deciziilor pentru aprobarea programelor de producţie, 

cercetare, dezvoltare, investiţii, în scopul realizării obiectivului de activitate al 

regiilor. 
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 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot dezbaterea pe articole a 

prezentului act normativ. Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 S-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege. 

 

  Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot titlul proiectului de Lege în 

forma adoptată de Senat, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul unic al proiectului 

de Lege în forma adoptată de Senat, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   

  

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot proiectul de Lege în 

integralitate, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   

  

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare au hotărât cu unanimitate de voturi, să propună plenului 

Camerei Deputaţilor aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea art.12 din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor 

economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale. 

 

  

La punctul 4 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în fond  

a proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional între Guvernul 

României şi Guvernul Republicii Indonezia, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 

2005, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia 

privind promovarea şi protejarea investiţiilor, semnat la Bucureşti la 26 iunie 

1997, Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată (PLx 400/2006). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare: excepţia de la acordarea 

tratamentului naţiunii celei mai favorizate, posibilă în cazul în care, pentru 

respectarea normelor comunitare, este necesară impunerea de restricţii privind 
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investitorii sau investiţiile acestora în anumite sectoare, potrivit anumitor criterii 

de performanţă care stabilesc condiţiile de acordare a unui avantaj; excepţia 

referitoare la limitarea acordării tratamentului nediscriminatoriu şi tratamentului 

naţiunii celei mai favorizate în cazul avantajelor ce decurg din apartenenţa la o 

uniune vamală, economică sau monetară, piaţa comună sau zona de comerţ liber; 

posibilitatea impunerii de restricţii privind transferurile de capital astfel încât să 

nu se aducă prejudicii intereselor Comunităţii Europene; introducerea de noi 

clauze privind posibilitatea amendării Acordului, prin consimţământul reciproc 

al Părţilor, dacă se va considera necesar sau dacă evoluţia ulterioară a dreptului 

comunitar va impune acest lucru;  precum şi modalitatea de intrare în vigoare a 

Protocolului Adiţional. 

Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe, doamna director DAPAL 

Anca Măntulescu a prezentat  proiectul de lege. 

Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe, doamna director DAPAL 

Anca Măntulescu a afirmat că prezentul Protocol Adiţional amendează Acordul 

dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia privind promovarea 

şi protejarea investiţiilor, semnat la Bucureşti la 26 iunie 1997, ratificat de 

Parlamentul României prin Legea nr.8/1998, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.12 din 16 ianuarie 1998 şi intrat în vigoare la data de 21 

august 1999 pe o perioadă iniţială de 10 ani. 

Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe, doamna director DAPAL 

Anca Măntulescu a menţionat că prevederile  prezentul Protocol Adiţional au în 

vedere atât respectarea angajamentelor asumate cât şi aplicarea art.307 al 

Tratatului instituind Comunitatea Europeană, care prevede obligaţia statelor 

membre de a adopta măsurile necesare pentru eliminarea incompatibilităţilor 

între tratatele la care acestea sunt părţi şi dreptul comunitar. Noile amendamente 

modifică, în conformitate cu dispoziţiile comunitare, acele prevederi care ar 

putea ridica aspecte de incompatibilitate şi care se referă în principal la: criteriile 

de performanţă, acordarea tratamentului nediscriminatoriu şi tratamentul naţiunii 
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celei mai favorizate, transferurile de capital şi evoluţia viitoare a acquis-ului 

comunitar. 

 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, ca proiectul de 

Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional între Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Indonezia, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005, la 

Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia privind 

promovarea şi protejarea investiţiilor, semnat la Bucureşti la 26 iunie 1997, să 

fie supus, spre dezbatere şi adoptare plenului Camerei Deputaţilor, în forma 

înaintată de iniţiator. 

 

La punctul 5 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea 

propunerii legislative pentru completarea Legii 571/2003 de aprobare a Codului 

Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională (PLx 254/2006). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare reducerea, pe o 

perioadă de 6 luni, cu 3% a TVA aplicată produselor petroliere din producţia 

internă, respectiv cu 13% a accizei aplicate benzinei şi motorinei.  

Domnul preşedinte Mihai Tudose a făcut o scurtă prezentare a propunerii 

legislative. 

Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a dorit să ştie dacă avizarea 

acestei propuneri legislative  se poate face retroactiv, deoarece art. articolul I 

prevede ca ,,cota privind taxa pe valoare adăugată pentru uleiurile minerale, 

prevăzute la art.175 din prezenta lege, pe perioada 01.nov.2005 – 01.mai.2006, 

va fi de 16%’’. Acest text de modificare nu este aplicabil. 
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Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de avizare 

negativă a propunerii legislative, propunere care a fost adoptată cu majoritate de 

voturi (17 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă). 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare au hotărât, cu 17 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă, 

avizarea negativă a propunerii legislative pentru completarea Legii 571/2003 

de aprobare a Codului Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 254/2006). 

 

 Miercuri,  10 mai  2006 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

  1. Studiul şi dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.32/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 

anul 2006, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 418/2006) 

2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 

 

 Joi,  11 mai  2006 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

  1. Studiul şi dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.32/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 

anul 2006, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 418/2006). 

2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 

 
 
PREŞEDINTE, 

   Mihai Tudose 
                                                             SECRETAR, 
                                                      Vasile Cosmin Nicula  
                              

         Experţi:   
                                                                                       Graziella Segărceanu 
          Alina Ailenei 
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