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 Ordinea de zi a fost următoarea: 

 

 1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea art.140 

din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională (Plx 344/2006). 

 

 2. Dezbaterea şi 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 Ordonanţei Guvernului nr.51/1997 privind operaţiunile de 

Administrator
Original
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leasing şi societăţile de leasing, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională 

(Plx 316/2006). 

 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2006 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/1996 privind înfiinţarea şi 

funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 423/2006). 

    

5. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 

 

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

membri. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 

 

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

şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentantul Ministerului 

Finanţelor Publice: doamna Liliana Mitre – director, domnul Matei Alexandru – 

director, domnul  Ion Busuioc – director general, doamna Oana Stoia – expert şi 

doamna Elena Iancu – consilier, 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, domnul senator Dan Voiculescu – iniţiator, iar din 

partea Asociaţiei Societăţilor de Leasing din România: domnul Ioan Ban– 

consilier, domnul Adrian Dodită – secretar general şi domnul Petre Dinu – jurist.  

 

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

proiectului de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind 

Codul fiscal, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 344/2006). 
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Obiectul de reglementare al propunerii legislative îl constituie 

completarea art.140 alin. (2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu opt 

produse alimentare asupra cărora ar urma să se aplice o cotă de TVA de 9%. 

 

Domnul senator Dan Voiculescu, în calitate de iniţiator a făcut o scurtă 

prezentare a iniţiativei legislative. 

Domnul senator Dan Voiculescu a spus că pornind de la situaţia actuală în 

care o mare parte a populaţiei trăieşte sub pragul minim de sărăcie, nivelul 

salarial din România situându-se cu mult sub nivelul din ţările europene, 

reducerea cotei taxei pe valoarea adăugată la anumite produse de bază de la cota 

standard de 19% ar reprezenta un mijloc de sprijinire a consumului şi implicit o 

uşoară creştere a nivelului de trai. Avem în vedere acest aspect, mai ales în 

condiţiile în care din salariile scăzute, cea mai mare parte a acestora acoperă 

costul alimentar şi procurarea de medicamente. 

Domnul senator Dan Voiculescu a menţionat că majoritatea statelor din 

Uniunea Europeană, inclusiv cele care au aderat în mai 2004, practică cote 

reduse de TVA pentru o parte din produsele la care se propune, şi la noi, 

reducerea cotei standard de TVA.  

Domnul senator Dan Voiculescu a mai menţionat că reducerea cotei de 

TVA pentru alimentele cuprinse în costul minim va duce la: creşterea calitativă 

şi cantitativă a consumului de alimente; redirecţionarea unei părţi a banilor care 

acum este folosită pentru alimente, către alte activităţi, cum ar fi cele 

educaţionale sau recreative; aducerea la suprafaţă a unei bune părţi din economia 

neagră, recuperându-se astfel aparentele pierderi la buget datorate reducerii 

TVA.  

Domnul senator Dan Voiculescu a precizat că în cadrul întâlnirii pe care a 

avut-o cu Ministrul Finanţelor Publice, domnul Sebastian Vlădescu, s-a ajuns la 

un compromis în ceea ce priveşte prezenta propunere legislativă. Domnul 

senator a redus nomenclatorul categoriilor de produse la care se urmăreşte 
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scăderea cotei de TVA., rămânând următoarele produse: pâinea, carnea, peştele 

de apă dulce, iaurtul simplu, smântâna, brânza de vaci, laptele de consum, ouăle, 

zahărul şi uleiul.  

Domnul preşedinte Mihai Tudose a spus că iniţiativa legislativă adoptată 

de Senat cuprinde şi categoriile de produse derivate. 

Domnul senator Dan Voiculescu a precizat că a convenit cu domnul 

Ministru Sebastian Vlădescu să amendeze forma adoptată de Senat prin 

introducerea unui nomenclator simplificat, deoarece forma iniţială a propunerii 

legislative presupunea un efortul financiar ridicat. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul director general 

Ion Busuioc, a susţinut că introducerea acestei cote reduse a creat controverse 

legate de administrare. În general aceste cote nu se manifestă în preţurile finale, 

nereuşind să atingă efectul scontat. 

Domnul senator Dan Voiculescu a spus că experienţele negative nu 

trebuie să stea la baza intenţiilor viitoare pozitive. Efortul administrativ constă în 

angajarea mai multor funcţionari pentru ca aceştia să calculeze diferenţa dintre 

cota standard a TVA şi cota redusă a TVA. Producătorii sunt de acord să 

prevadă obligativitatea clientului de a afişa preţul de vânzare expres al 

produselor, acesta constând în preţul cu TVA minus 10%. 

Domnul deputat Radu Moldovan a spus că susţine această iniţiativă 

legislativă şi a dorit să ştie care este punctul de vedere al guvernului. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul director general 

Ion Busuioc, a spus că în ceea ce priveşte guvernul, acesta îşi menţine punctul de 

vedere, adică nu susţine adoptarea propunerii legislative. 

Domnul senator Dan Voiculescu a spus că, în urma discuţiei personale cu 

domnul Ministru Vlădescu acesta a acceptat avizarea favorabilă a acestei 

iniţiative legislative în condiţiile în care iniţiatorul său va renunţa la unele 

produse care nu sunt în spiritul acesteia.  

Domnul senator Dan Voiculescu a subliniat faptul că înţelege dificultatea în 

care se află Ministrul de Finanţe şi imposibilitatea acestuia de a accepta 
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renunţarea la surse importante de bani către Bugetul de stat, precum şi, aceea de 

a vorbi în numele Primului Ministru.  

Domnul senator Dan Voiculescu a dorit să confirme în faţa membrilor 

Comisiei că discuţia a decurs în sensul menţionat mai înainte, exprimându-şi 

speranţa că Primul Ministru va avea maturitatea de a schimba avizul negativ, sau 

că Plenul Camerei Deputaţilor va avea această maturitate, de a aproba iniţiativa 

legislativă cu modificările aduse. 

Domnul vicepreşedinte Mircea Purceld, a subliniat că această iniţiativă 

legislativă reprezintă o necesitate pentru o mare parte din populaţia României, 

mai mult de 50% din populaţie va beneficia de avantajele unei asemenea 

iniţiative.  

Domnul vicepreşedinte Mircea Purceld a subliniat că argumentul 

reprezentantului Ministerului Finanţelor Publice nu stă în picioare, exprimându-

şi regretul că aceasta a venit nepregătit, dar, a spus domnul deputat este o 

practică a Ministerului de Finanţe, de a trimite reprezentanţi nepregătiţi. Practica 

europeană demonstrează ca Ministerul de Finanţe nu are dreptate, a spus în 

continuare domnul vicepreşedinte Mircea Purceld. În Europa se practică 2, 3 sau 

chiar 4 niveluri de TVA. Din Ungaria, Austria Germania, până în statele nordice, 

se practică niveluri diferite de TVA la produsele de bază. Domnul vicepreşedinte 

s-a întrebat retoric de ce la noi nu ar fi posibil practicarea aceluiaşi sistem cu 2 

sau 3 trepte de TVA. În continuare, domnul vicepreşedinte Mircea Purceld a 

subliniat faptul că la Senat a fost adoptată o anumită formă, exprimându-şi 

propunerea şi disponibilitatea de a aviza favorabil modificarea propusă, ca 

amendament, de iniţiator, înţelegând considerentele acestuia că  este prea 

generoasă pentru bugetul actual al României, fiind necesar să o facem mai 

restrictivă. Domnul vicepreşedinte Mircea Purceld a făcut propunerea de a 

completa lista produselor de bază la care se va aplica cota redusă de TVA şi lista 

medicamentelor compensate, datorită preţului mare la care aceste produse pot fi 

achiziţionate din farmacii, pe care tot mai puţini oameni şi le permit. 
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Domnul deputat William Brânză a subliniat la rândul său, că acest proiect 

legislativ este o iniţiativă lăudabilă, o propunere serioasă. Domnia sa a subliniat 

faptul că în cadrul consultărilor pe care le-a avut în teritoriu cu cetăţenii, aceştia 

au avut numai cuvinte de laudă la adresa acestei iniţiative. Domnia sa a dorit să 

îi adreseze domnului senator Dan Voiculescu, o singură întrebare referitoare la 

cifra stabilită pentru TVA şi anume care au fost resorturile stabilirii acesteia la 

9% şi de ce nu 5%. În ce priveşte motivaţia domnului director din cadrul 

Ministerului de Finanţe, domnul deputat William Brânză a dorit să îi transmită 

acestuia că, din punctul de vedere al ministerului poate că procentul de 10% nu 

înseamnă mult, dar din punctul de vedere al cetăţeanului obişnuit, procentul 

reprezintă  foarte mult, în special în acest moment, în care ţara se află într-o criză 

fără precedent. 

Domnul deputat Liviu Almăjan a subliniat dorinţa sa ca reprezentantul 

Ministerului Finanţelor să nu creadă că toţi membrii comisiei sunt împotriva 

dânsului. În continuare, domnul deputat s-a referit la faptul că există o 

discrepanţă şi în acest moment, în calculul TVA, respectiv laboratoarele 

medicale, care plătesc TVA pentru substanţele folosite, dar facturează produsele 

obţinute cu TVA zero. 

Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a dorit să exprime felicitări autorilor 

acestei iniţiative legislative deoarece expunerea de motive este fundamentată 

într-o măsură excelentă, fiind prevăzute toate aspectele. De asemenea, domnul 

vicepreşedinte a subliniat faptul că legea este foarte generoasă şi va face mult 

bine foarte multor oameni. Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a apreciat faptul 

că un partid care se adresează cu precădere clasei de mijloc, se ocupă, serios şi 

de situaţia claselor defavorizate ale societăţii. Domnul vicepreşedinte Aurel 

Vainer a dorit să ştie în ce măsură această iniţiativă legislativă va influenţa 

bugetul, după noua formă, amendată în urma discuţiei cu domnul Ministru 

Sebastian Vlădescu şi dacă iniţiatorii au făcut calculele necesare şi pentru 

această formă a propunerii lor legislative deoarece pot apărea discrepanţe cum ar 

fi în cazul în care, în  amonte, produsele vor fi achiziţionate plătindu-se 19% 
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TVA,  referindu-se în principal la producţia de pâine, introducând, deci, 

ingrediente cu 19% TVA, iar la produsele finite numai 9%. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să menţioneze faptul că va susţine 

această iniţiativă legislativă, dar nu este de acord cu amendamentele susţinute de 

domnul senator Dan Voiculescu, de a elimina produsele de panificaţie sau 

produsele din carne. A existat un program început de guvernul precedent 

intitulat “Cornul şi laptele” care a fost continuat de actuala guvernare şi care s-a 

dovedit foarte bun. De asemenea, în ceea ce priveşte carnea şi produsele din 

carne, domnia sa a subliniat faptul că, nu trebuie să existe o limitare, unii 

cetăţeni dorind să consume carne de porc, alţii de pui, alţii de vacă. În opinia sa, 

comisia trebuie să ia în calcul textul aşa cum a fost aprobată de la Senat. Un 

singur lucru ar putea fi adăugat, şi anume, la punctul 2 al acestui proiect de lege 

să fie scos ultimul alineat şi anume “cu excepţia agenţilor economici din reţeaua 

de alimentaţie publică care comercializează aceste produse” pentru că piaţa va fi 

cea care va regla preţul.  

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să transmită “felicitările” sale 

celor care au conceput punctul de vedere al Guvernului. Domnia sa a spus că nu 

crede că Primul Ministru a citit acest punct de vedere, pentru că nu putem avea 

un prim ministru care să semneze aşa ceva. Domnul preşedinte s-a exprimat 

plastic apreciind că motivaţiile invocate pentru respingerea acestei iniţiative 

legislative “merg ca untul pe pâine” şi anume se susţine faptul că Ministerul de 

Finanţe nu are mijloacele necesare care să prevadă finanţarea compensatorie. 

Domnul preşedinte a subliniat faptul că nu departe de  săptămâna trecută, cu 

ocazia discutării rectificării de buget, l-a întrebat personal pe domnul ministru 

Sebastian Vladescu care sunt sursele de venituri, domnul ministru spunând că 

acestea există. Dacă astea nu sunt bune, atunci nici rectificarea de buget de 

săptămâna trecută nu a fost bună. Iar ultimul punct din motivaţia Guvernului, şi 

anume faptul că cei de la Ministerul de Finanţe au mult de muncă este chiar 

hilară. Domnul preşedinte a reamintit că există instituţia demisiei pe care cine 

este doritor şi-o poate exprima pe o coală albă, A4, de preferinţă, pentru 
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eleganţă, pe care se scrie “demisionez pentru că nu mai pot face faţă cantităţii 

prea mari de muncă”. Domnul preşedinte a insistat asupra renunţării la 

eliminările sugerate de iniţiatori, motivând această propunere prin faptul că nu 

crede că mulţi oameni săraci vor prefera somon în loc de biban, aceştia îşi vor 

cumpăra, în continuare, tot biban românesc pentru că ăsta le place. 

Domnul secretar Cosmin Nicula a dorit să îşi afirme votul în favoarea 

introducerii pe lista acestor produse de bază si a medicamentelor, motivând 

această decizie prin posibilitatea suplimentării, de anul viitor, a sumelor 

necesare, prin fondurile primite din partea UE. Domnul secretar şi-a exprimat 

convingerea că se poate găsi o schemă de regândire a bugetului, iar Ministerul 

Finanţelor va putea, în perioada următoare, să găsească o cale de introducere a 

acestor facilităţi de care va beneficia cel puţin 50% din populaţia României, care 

are, într-adevăr, nevoie de aceste facilităţi. Domnul secretar a subliniat, încă o 

dată, susţinerea sa completă fată de introducerea medicamentelor compensate pe 

lista produselor de bază. 

Domnul deputat Nicolae Bara a dorit să sublinieze faptul că toată lumea 

doreşte scăderea taxelor. Dar, TVA nu este gândit ca un mijloc pentru asigurarea 

protecţiei sociale. Prin introducerea TVA se vorbeşte de o strategie economică. 

Aplicarea unui TVA scăzut poate încuraja o ramură sau alta economică. 

Agricultura are nevoie de un sprijin prin reducerea TVA. Din nefericire, încă 

există încă întrebarea care este strategia economică a României pe termen lung 

sau mediu, sau ce ramură economică: turismul, agricultura, construcţia de 

avioane, trebuie sprijinită, inclusiv prin reducerea TVA. Domnul deputat a dorit 

să atragă atenţia încă o dată că reducerea TVA nu este o măsură de protecţie 

socială, iar prin reducerea singulară a unei taxe, aceasta nu va duce obligatoriu la 

scăderea cu acelaşi procent a preţului de vânzare în galantare. Domnia sa a spus 

că nu are garanţia că aplicarea unui TVA redus va determina ca pâinea să fie mai 

ieftină. S-ar putea introduce  obligativitate de vânzare la un preţ minim a unui 

anume tip de pâine, la fel ca în unele state membre ale U.E. în care există pâinea 

de 1 Euro, iar în cazul refuzului de a produce şi comercializa o astfel de pâine, 
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este închisă atât firma cât şi magazinul care nu doresc să se conformeze. Domnul 

deputat a spus că susţine ideea construirii unei strategii economice, în care să se 

decidă care ramură economică trebuie susţinută şi care sunt mijloacele prin care 

se poate susţine un TVA scăzut, zero dacă este posibil. În Marea Britanie există 

cota de TVA zero dar acest fapt nu se datorează numai protecţiei sociale. 

Domnul deputat Gabriel Sandu a subliniat faptul că această iniţiativă 

legislativă trebuie amânată măcar pentru o săptămână. Domnul deputat a 

declarat că şi domnia sa ar susţine introducerea medicamentelor compensate pe 

lista produselor cu TVA scăzut, cu cotă zero dacă ar fi posibil, dar datorită 

faptului că există această discuţie, deocamdată verbală, de la Guvern, solicită un 

termen pentru ca aceasta să fie materializată sub forma unui document. Un al 

doilea motiv de amânare ar fi în opinia sa solicitarea domnului senator Dan 

Voiculescu, în calitate de iniţiator, de a propune modificări substanţiale ale 

obiectului iniţiativei sale legislative. În ultimul rând, dar nu mai puţin important, 

solicită această amânare pentru a da timp Ministerului de Finanţe, care având 

experienţa anterioară în care a lucrat cu cote diferite de TVA, are nevoie un 

sistem de control bine pus la punct. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a subliniat faptul că în cazul acestei 

iniţiative legislative, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 

are de acordat un aviz simplu, fondul fiind trimis la Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor, termenul de depunere a avizului fiind 

mâine, 23 mai 2006. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci va lua în discuţie 

acest proiect indiferent dacă Comisia pentru politică economică, reformă şi 

privatizare şi-a dat sau nu, avizul. 

Domnul deputat Gabriel Sandu a insistat asupra faptului că, dacă acest 

proiect va fi supus dezbaterii în comisie şi avizat, membrii comisiei riscă să 

trimită mai departe un proiect neclar. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a răspuns prin faptul că nu membrii 

Comisiei vor putea obliga Ministerul Finanţelor să facă sau să nu facă anumite 

lucruri. Ministerul de Finanţe, în înţelepciunea sa, va lua în calcul aceste 
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modificări în cadrul noii construcţii fiscale prevăzute de Codul Fiscal, pe care 

oricum, nimeni nu o înţelege. 

Domnul senator Dan Voiculescu a spus, că respectă punctul de vedere al 

membrilor comisiei. Conform calculelor făcute, efortul bugetar ar fi de 4 mii de 

miliarde de euro. Încercând să găsească surse suplimentare la buget, au constat 

un lucru îngrijorător şi anume, numai în cazul fabricării pâinii, 60% din 

producţie este nefacturată, la un camion ieşit pe poarta fabricii facturat, ies alte 3 

fără factură. Produsele din cele 3 camioane fără factură au practic TVA zero. 

Practica pe care Ministerul de Finanţe o cunoaşte în cadrul producţiei de pâine, 

după calculele sale 9 mii de miliarde de euro vor putea fi recuperate prin ieşirea 

la suprafaţă a producţiei nefacturate. În ce priveşte exemplul folosit de domnul 

deputat Nicolae Bara referitor la Marea Britanie şi cota zero a TVA aplicat de 

această ţară, acest fapt poate fi explicat şi numai prin faptul că şi-o pot permite. 

Domnul senator a subliniat faptul că şi Partidul Conservator şi-ar fi dorit să 

aplice cota zero dar nu este posibil în cazul României, altfel ar fi existat 

pericolul ca nivelul TVA să fie ridicat în ansamblul său, ceea ce ne-ar fi întors la 

situaţia de la care am plecat. În ce priveşte nomenclatorul de medicamente din 

reţeaua compensatelor nu are nimic împotrivă, poate fi amendată iniţiativa sa 

legislativă pentru a le cuprinde şi pe acestea. În legătură cu amânarea avizului nu 

are nimic împotrivă, domnia sa punându-se la dispoziţia membrilor comisiei 

pentru discuţii suplimentare şi pentru găsirea unui punct comun de vedere. 

Domnia sa consideră că amânarea ar putea însemna o derogare de la problemă, 

şi o evitare a exprimării unui punct de vedere ceea ce ar fi mai rău decât 

exprimarea unui punct de vedere. Argumentul domnului preşedinte Mihai 

Tudose şi anume că degeaba eliminăm somonul pentru că românul tot din biban 

îşi va face saramura, l-a convins să nu îşi mai susţină amendamentul de retragere 

a unor produse din lista alimentelor considerate de bază. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a subliniat faptul că în spatele noului Cod 

fiscal se află mecanisme complicate prin care acesta va putea deosebi si taxa 

separate gazele care merg spre aragaz, fată de cele care alimentează centrala 
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termică. În aceste condiţii, în care reprezentanţii ministerului, aproape au atins 

perfecţiunea, putând calcula aceste accize separat, problema reducerii TVA la 

anumite produse de bază, va putea fi rezolvată foarte uşor de specialiştii 

ministerului. 

Domnul deputat Gabriel Sandu şi-a exprimat regretul că termenul este atât 

de scurt, deoarece Coaliţia a câştigat alegerile venind cu propunerea de reducere 

a impozitului global la 16%, dar care, neurmat de reducerea TVA şi de proiecte 

de anvergură în infrastructură nu au avut efectul scontat. Domnul deputat a 

insistat că Alianţa a avut cuprins în programul de guvernare reducerea cu 10% a 

TVA, din care a avut loc o reducere de numai 2%. Dacă nu se va forţa o 

reducere cu încă 8% a asigurărilor de sănătate, va exista o problemă. Domnia sa 

a dat dreptate domnului senator Dan Voiculecu în ce priveşte reducerea TVA dar 

şi-a exprimat două obiecţii şi anume că această iniţiativă legislativă are un obiect 

generos, care se va pierde pe parcurs. A doua obiecţie a domnului deputat în 

legătură cu avizarea acestui proiect legislativ este dorinţa, ca anterior acestui 

aviz să fie dat un termen foarte clar ministerului de finanţe, pentru elaborarea 

unor norme tehnice de aplicare ale acestei legi. Domnul deputat a propus din 

nou, acordarea unui termen de amânare a acestui aviz pentru a nu fi forţaţi să 

avizeze negativ un proiect de lege generos. 

Domnul deputat Iuliu Nosa a solicitat colegilor de comisie să discute, la 

obiect, acest proiect legislativ şi nu capitole din programul de guvernare. 

Domnia sa subliniat că respectarea termenelor si propunerilor electorale ale 

alianţei este o problemă internă a acesteia. Această iniţiativă legislativă, va fi o 

lege pe care cei de la guvernare vor fi obligaţi să o respecte. 

Domnul deputat Mircea Purceld a menţionat că îşi retrage propunerea de 

introducere a amendamentului privind medicamentele compensate din lista 

produselor de bază care fac obiectul prezentei iniţiative legislative.  
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Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de amânare a 

prezentei propuneri legislative, propunere care a fost respinsă cu 19 voturi 

pentru şi 5 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 propunerii 

legislative, acesta fiind aprobat cu 19 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 1 

abţinere. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot punctul 1 al articolului I 

al proiectului de lege, acesta  fiind aprobat cu 20 de voturi pentru şi 4 voturi 

împotrivă. 

  

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a formulat un amendament la punctul 2 

al articolului I. 

 

  Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot amendamentul, acesta  

fiind aprobat cu 19 de voturi pentru şi 5 voturi împotrivă. 

 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a formulat un amendament la 

articolului II al proiectului de lege. 

  Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot amendamentul, acesta  

fiind aprobat cu 19 de voturi pentru şi 5 voturi împotrivă. 
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 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot proiectul de Lege în 

integralitate, acesta  fiind aprobat cu  19 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 1 

abţinere.   

 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei cu 19 voturi pentru, 4 voturi 

împotrivă şi o abţinere, au hotărât avizarea favorabilă a  proiectul de Lege, cu 

amendamente.  

 

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

normative care reglementează regimul acestora în vederea corelării cu strategiile 

propuse. 

  

Domnul preşedinte Mihai Tudose a spus că membrii Comisiei pentru 

politică economică, reformă şi privatizare nu au primit nici un punct de vedere  

de la Ministerul Finanţelor Publice, respectiv de la Ministerul Justiţiei. Deoarece 

cele două instituţii guvernamentale nu au reuşit să  găsească o rezolvare 

instituţională a acestei probleme, domnul preşedinte a propus  amânarea 

discutării prezentului proiect de lege pentru ca cele două instituţii să îşi clarifice 

poziţia şi să vină cu o poziţie comună.  

Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a propus respingerea proiectului 

de lege, propunere la care s-a raliat şi domnul deputat Iuliu Nosa. 
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Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de amânare a 

prezentului proiect de lege, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de  

voturi. 

 

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

a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 316/2006). 

 

 

 Prin această iniţiativă legislativă se urmăreşte eliminarea confuziilor 

existente între cele două tipuri de leasing (financiar şi operaţional), recapitularea 

societăţilor de leasing pentru a putea face faţă concurenţei societăţilor similare 

din Uniunea Europeană, precum şi consolidarea pieţei de leasing şi încurajarea 

investiţiilor în echipamente şi utilaje. 

 

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice domnul director general 

Ion Busuioc a făcut o scurtă prezentarea a propunerii legislative. 

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice domnul director general 

Ion Busuioc a menţionat că societăţile de leasing din România se pot împărţi în 

următoarele categorii, în funcţie de structura de organizare: societăţi afiliate unor 

bănci; societăţi dependente de producători şi distribuitori de produse; precum şi 

societăţi independente. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice domnul director general 

Ion Busuioc a afirmat că în ceea ce priveşte piaţa de leasing din România, 

aceasta a înregistrat în ultimii ani o creştere semnificativă, de la 202,9 milioane 

Euro în 1999 la 1,4 miliarde Euro în 2003 şi circa 1,8 miliarde în 2004. 

Având în vedere tendinţa de dezvoltare şi potenţialul pieţei de cca. 4-5 

mld Euro, precum şi diversificarea necesităţilor unei societăţi în continuă 
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evoluţie, prezentul act normativ vine să modifice şi să completeze, acolo unde 

este cazul, prevederile existente care au devenit insuficiente. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice domnul director general 

Ion Busuioc a menţionat că prin modificările propuse la Ordonanţa Guvernului 

nr. 51/1997 republicată, se urmăreşte o mai mare apropiere a legii de practica 

internaţională din domeniu. Aşa cum rezultă din cea de-a Doua Directivă de 

coordonare bancară de la Basel, operaţiunile de leasing constituie una din 

principalele activităţi financiare, alături de managementul portofoliului, 

constituirea depozitelor, acordarea creditelor şi transferul banilor. Aceasta 

conferă dreptul băncilor centrale din unele ţări membre UE să monitorizeze 

activitatea de leasing, să emită norme de funcţionare şi îndrumare a societăţilor 

de leasing. 

De altfel şi în România Legea bancară nr. 58/2003 încadrează operaţiunile 

de leasing financiar ca activităţi ce pot fi desfăşurate de bănci prin societăţile 

distinct constituite în acest scop. 

Pentru a elimina lipsa reglementărilor care pot constitui o piedică în 

dezvoltarea acestei pieţe şi pentru a corija eventualele disfuncţionalităţi care pot 

apare acolo unde nu există reglementări clare şi unde se poate aplica principiul 

de drept conform căruia „acolo unde legea nu interzice, legea permite”, s-au 

definit mai exact elementele contractului de leasing. 

Astfel, utilizatorul a primit şi înţelesul de locatar, putând fi beneficiar al 

leasingului atât pentru bunurile mobile, imobile, în întregul acestora, cât şi 

pentru cele necorporale. De cealaltă parte, în condiţiile legislaţiei civile, 

finanţatorul a primit şi înţelesul de locator în ceea ce priveşte bunul a cărei 

folosinţă face obiectul contractului. 

Referitor la obiectul contractului, acesta a fost definit cuprinzător, 

deschizând noi opţiuni actorilor de pe această piaţă. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice domnul director general 

Ion Busuioc a menţionat că este cunoscut faptul că, în prezent, pe piaţa 

autohtonă de leasing acţionează şi societăţi ce riscă să ajungă în incapacitatea de 
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a face plăţi, aflându-se la un singur pas de faliment. Pentru a întâmpina şi a 

preveni acest fenomen, pentru a descoperi orice fapt sau act de natură să afecteze 

continuitatea activităţii societăţilor de leasing, prezentul act normativ propune 

obligativitatea efectuării unui audit al situaţiilor financiare  ale tuturor 

operatorilor de pe piaţa de leasing din România. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice domnul director general 

Ion Busuioc a subliniat că prezenta iniţiativă legislativă se justifică prin faptul că 

permite societăţilor de leasing din România să se recapitalizeze începând cu anul 

2005, pentru a putea face faţă concurenţei societăţilor similare din UE şi totodată 

să se elimine confuziile existente între cele două tipuri de leasing, financiar şi 

operaţional, dar şi majorarea capitalului social minim deţinut de acestea. Luând 

în considerare şi tendinţele existente pe plan european, aceste propuneri de 

modificare a cadrului legal vor duce la consolidarea pieţei de leasing, la 

încurajarea investiţiilor prin leasing pentru echipamente şi utilaje, astfel încât 

industria leasing-ului să-şi aducă o mai mare contribuţie la dezvoltarea 

economiei reale din România. 

  

 Domnul deputat Gabriel Sandu a propus amânarea discutării prezentei 

propuneri legislative, până la definitivarea noului Cod fiscal. 

  Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice domnul director general 

Ion Busuioc a menţionat că amendamentul propus de domnul deputat Gabriel 

Sandu la art.7 ar schimba sensul din punct de vedere fiscal, o astfel de abordare 

ar veni în contradicţie cu Codul fiscal. 

Reprezentantul Asociaţiei Societăţilor de Leasing din România, domnul 

consilier Ion Ban, a propus amânarea discutării propunerii legislative, în vederea 

armonizării acesteia cu noul Cod Fiscal. 
 
În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot 

propunerea de amânare a prezentei propuneri legislative, propunere care a fost 

aprobată cu unanimitate de  voturi. 
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 La punctul 4 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

23/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/1996 

privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în 

sistemul bancar, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 423/2006). 

 

 Proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare 

a depozitelor în sistemul bancar, aprobată cu modificări prin Legea nr.88/1997, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul corelării 

prevederilor acesteia cu dispoziţiile Legii nr.238/2005 şi ale legislaţiei privind 

falimentul instituţiilor de credit, precum şi pentru actualizarea ori clarificarea 

unor prevederi susceptibile de mai multe interpretări. 

 

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul director 

Alexandru Matei, a făcut o scurtă prezentare a proiectului de lege. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul director 

Alexandru Matei, a menţionat că reducerea cotei de contribuţie  are efecte 

pozitive în sensul reducerii efortului financiar al instituţiilor de credit 

participante la Fondul de garantare a depozitelor, cu consecinţe favorabile în 

procesul de economisire, prin diminuarea costurilor aferente operaţiunilor 

desfăşurate de instituţiile de credit, respectiv posibilitatea creşterii dobânzilor  

bonificate de acestea pentru depozitele atrase; de asemenea, având în vedere că, 

potrivit prevederilor legale, contribuţiile anuale  plătite de instituţiile de credit 

sunt recunoscute drept cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal, prin 

reducerea acestora se va înregistra o influenţă pozitivă din punct de vedere 

fiscal, prin sporirea sumelor aferente impozitelor datorate de instituţiile de 

credit. 
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 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul director 

Alexandru Matei, a subliniat că în baza studiului elaborat, se propune ca pentru 

anul 2006, având în vedere resursele financiare ale Fondului, nivelul liniilor de 

credit stand-by să fie echivalentul în lei al sumei de 150 milioane euro, iar cota 

de contribuţie  să fie de 0,2% (faţă de 0,4% în prezent) din soldul, total în 

echivalent lei, reprezentând totalitatea depozitelor din categoria celor  garantate 

în condiţiile stabilite de lege aflate în evidenţa instituţiilor stabilite de lege la 31 

decembrie 2005. 

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul director 

Alexandru Matei, a subliniat  faptul că în privinţa contribuţiilor anuale ce trebuie 

plătite Fondului pentru anul 2007, acestea se vor calcula aplicând cota de 0,1% 

la baza de calcul al contribuţiei, iar începând cu anul 2008, cota contribuţiei 

anuale  va fi stabilită de către Fond cu aprobarea Băncii Naţionale a României, 

pentru fiecare an de plată şi va fi comunicată instituţiilor de credit până cel târziu 

la sfârşitul lunii februarie a anului de plată, cota contribuţiei anuale neputând 

depăşi nivelul maxim de 0,5%.   

 

 În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a propus votarea în  

bloc a proiectului de lege, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de 

voturi. 

 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei cu 22 voturi pentru şi 2 

abţineri, au hotărât avizarea favorabilă a  proiectul de Lege. 

 

 

 Miercuri,  24  mai  2006 

 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 
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 1. Studiul şi dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţã a Guvernului nr. 26/2006 pentru completarea articolului 16 din Legea 

nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 425/2006). 

 

2. Studiul şi dezbaterea proiectului de Lege privind accelerarea privatizării 

societăţilor comerciale, valorificarea unor active ale statului şi unele măsuri 

privind monitorizarea post privatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de 

acţiuni deţinute de stat la societăţile comerciale; (propunerea pentru acest proiect 

de lege a fost făcută de către AVAS, în cadrul şedinţei din data de 16 mai 2006). 

 

3. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 

 

 

 Joi, 25 mai 2006 

 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

 

1. Studiul şi dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing 

şi societăţile de leasing, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 

316/2006). 

 

 2. Studiul şi dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 26/2006 pentru completarea articolului 16 din Legea 

nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 425/2006). 

 

3. Studiul şi dezbaterea proiectului de Lege privind accelerarea privatizării 

societăţilor comerciale, valorificarea unor active ale statului şi unele măsuri 
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privind monitorizarea post privatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de 

acţiuni deţinute de stat la societăţile comerciale; (propunerea pentru acest proiect 

de lege a fost făcută de către AVAS, în cadrul şedinţei din data de 16 mai 2006). 

 

4. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 

 

 

 
 
PREŞEDINTE, 

   Mihai Tudose 
                                                             SECRETAR, 
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