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PROCES VERBAL
al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare din zilele de 07, 08, 09 şi 10 mai 2007
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având
cvorumul îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 07 mai 2007.
La lucrările Comisiei din zilele de 07, 08, 09 şi 10 mai 2007 au fost
prezenţi 21 deputaţi din totalul de 23 de membri.
Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a fost plecat în delegaţie externă
şi domnul deputat Marian Hoinaru a absentat de la lucrările Comisiei.
Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare
au fost conduse de către domnul deputat Mihai Tudose, preşedinte.
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile
art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentantul Autorităţii
pentru Valorificarea Activelor Statului: domnul Valentin Dobre – director
general şi domnul Adrian Comănescu – consilier preşedinte, reprezentanţii
Ministerului Economiei şi Finanţelor: domnul Radu Ana – director, doamna
Mihaela Curea – consilier şi doamna Adela Fer – consilier precum şi
reprezentantul Comisie Naţionale de Prognoză: domnul Ion Ghizdeanu –
preşedinte.
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:

Luni, 07 mai 2007
1. Studiul şi dezbaterea în vederea avizării în fond a proiectului de Lege
pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2007 pentru modificarea
Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi
utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului şi pentru
vânzarea unor imobile, proprietare privată a statului, aflate în administrarea
Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, Camera
Deputaţilor fiind Cameră decizională, (PL-x 321/2007).
2. Studiul şi dezbaterea în vederea avizării a proiectului de lege privind
Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse,
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională, (PL-x 311/2007).
3. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.
Marţi, 08 mai 2007
I. ÎN FOND:
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea
Activelor Statului prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul Participanţiilor
Statului şi Privatizării în Industrie, Camera Deputaţilor fiind Cameră
decizională, (PLx 164/2007).
2. Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză,
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională, (PL-x 227/2007).
II. ÎN AVIZARE:
3. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională,
(Pl-x 297/2007).
III. DIVERSE
Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 08 mai a.c. cu dezbaterea
punctului 1, în fond, al ordinii de zi.
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La punctul 1, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2006 privind
reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea
prin absorbţie cu Oficiul Participanţiilor Statului şi Privatizării în Industrie,
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională, (PLx 164/2007).
Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare în regim de
urgenţă, pe de o parte, reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor
Statului prin comasare prin absorţie cu Oficiul Participanţilor Statului şi
Privatizării în Industrie din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor şi pe de
altă parte, stabilirea unor măsuri necesare concretizării acestei reorganizări.
Domnul preşedinte Mihai Tudose a făcut o scurtă prezentare a
documentelor care au fost trimise la comisie de către A.V.A.S. în urma solicitării
din partea membrilor comisiei, din sedinţa din data de 26 aprilie a.c. în vederea
unei cunoaşteri mai bune a situaţiei.
Domnul preşedinte Mihai Tudose a propus amânarea dezbaterilor
asupra prezentului proiect de lege cu 3 saptamâni la solicitarea iniţiatorilor
(Ministerul Economiei şi Finanţelor), timp necesar pentru pregătirea materialelor
solicitate de membrii comisiei, prin adresa nr.21/147 din 2 mai 2007.
Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor a solicitat această
amânare pentru a putea prezenta membrilor comisiei, la proxima şedinţă,
strategiile şi programele referitoare la evoluţia dezvoltării industriale, de
prelucrare a produselor industriale şi a bunurilor de consum, precum şi a
sectorului energetic.
Având în vedere această solicitare, membrii Comisiei pentru politică
economică, reformă şi privatizare au hotărât, în şedinţa din data de 08 mai a.c., cu
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra acestui proiect de lege
pentru o perioadă de 3 săptămâni.
La punctul 2, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2007 privind organizarea şi
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funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză, Camera Deputaţilor fiind Cameră
decizională, (PL-x 227/2007).
Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare organizarea şi
funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză, organ de specialitate al
administraţiei publice centrale, instituţie publică cu personalitate juridică, în
subordinea Guvernului şi în coordonarea ministrului delegat pentru coordonarea
Secretarului General al Guvernului, propunând spre abrogare Hotărârea
Guvernului nr. 757/2003, apreciată a nu mai corespunde modificărilor aduse
prin numeroase acte normative adoptate după intrarea în vigoare a acesteia.
Reprezentantul Comisie Naţionale de Prognoză, domnul preşedinte
Ion Ghizdeanu, a făcut o scurtă prezentare a proiectului de lege.
Reprezentantul Comisie Naţionale de Prognoză, domnul preşedinte Ion
Ghizdeanu, a afirmat faptul că proiectul stabileşte principalele obiective şi
funcţii ale Comisiei Naţionale de Prognoză potrivit Programului de guvernare,
atribuţiile, colaborarea cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice,
conducerea acesteia care se asigură de un preşedinte numit prin decizia
primului-ministru, ajutat de un consiliu de coordonare a activităţii de previziune,
organ consulativ alcătuit dintr-un număr de şapte membri, reprezentanţi de
prestigiu ai mediului academic şi ai societăţii civile.
Reprezentantul Comisie Naţionale de Prognoză, domnul preşedinte Ion
Ghizdeanu, a mai afirmat faptul că proiectul reglementează finanţarea activităţii
Comisiei Naţionale de Prognoză, stabileşte structura organizatorică şi numărul
maxim de posturi, precum şi încadrarea personalului în condiţiile prevăzute de
lege.
Reprezentantul Comisie Naţionale de Prognoză, domnul preşedinte Ion
Ghizdeanu, a dorit să menţioneze faptul că în cursul săptămânii curente va fi
publicată în Monitorul Oficial ordonanţa de reorganizare a Ministerului
Finanţelor Publice prin care Comisia Naţională de Prognoză a trecut în
subordinea Ministerului Finanţelor şi Economiei, ordonanţă care modifică doar
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subordonarea şi anume faptul că în locul subordonării Secretarului General al
Guvernului va fi subordonată Ministerului Economiei şi Comerţului.
Reprezentantul Comisie Naţionale de Prognoză, domnul preşedinte Ion
Ghizdeanu, a solicitat amânarea dezbaterilor asupra prezentului proiect pentru o
perioadă de 2 săptămâni în vederea modificării textului ordonanţei, pentru a fi
în concordanţă cu

hotărârea de reorganizare a Ministerului Finanţelor şi

Economiei.
Domnul preşedinte Mihai Tudose, a supus la vot această solicitare.
Având în vedere această solicitare, membrii Comisiei pentru politică
economică, reformă şi privatizare au hotărât, în şedinţa din data de 08 mai a.c., cu
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor acestui proiect de lege pentru o
perioadă de 2 săptămâni.

La punctul 3, în avizare, al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea
legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională, (Pl-x 297/2007).
Prezenta propunere legislativă are ca obiect modificarea alin.(2) al
art.140 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, noutatea reglementării constând în reducerea taxei pe
valoarea adăugată aplicabilă articolelor de îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru
copii cu vârste cuprinse între zero şi patru ani.
Domnul preşedinte Mihai Tudose, a făcut o scurtă prezentare a
propunerii legislative.
Domnul preşedinte Mihai Tudose a prezentat punctul de vedere al
guvernului care nu

susţine adoptarea acestei iniţiative legislative, deoarece

cotele pe taxa pe valoare adăugată, prevăzute de legislaţia în vigoare, au fost
stabilite cu respectarea regulilor prevăzute de Sistemul comun al taxei pe
valoarea adăugată adoptat prin Directiva a VI-a a Consiliului Comunităţii
Europene, ale cărei prevederi au fost transpuse în legislaţia noastră. Directiva a
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VI – a a CEE prevede posibilitatea aplicării uneia sau a două cote reduse de
impozitare, nu mai mici de 5%, numai pentru bunurile şi serviciile prevăzute în
Anexa H la directivă.
Domnul preşedinte Mihai Tudose, a dorit să mai afirme faptul că lista
bunurilor şi serviciilor prevăzute în Anexa H este exhaustivă, articolele de
îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru copii nefiind prevăzute în această listă,
având în vedere angajamentele asumate de România privind introducerea în
legislaţia naţională numai a acelor prevederi care nu contravin acquis-ului
comunitar, introducerea cotei reduse a taxei pe valoarea adăudată pentru
articolele de îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru copii este imposibilă.
În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot
prezenta propunere legislativă.
În urma examinării iniţiativei legislative, membrii Comisiei, au
hotărât, cu 18 voturi pentru şi 3 abţineri, avizarea negativă a prezentei
iniţiative legislative.
III. DIVERSE
Miercuri, 09 mai 2007
Ordinea de zi a fost următoarea:
1. Studiul şi dezbaterea în vederea avizării în fond a proiectului de Lege
pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2007 pentru modificarea
Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi
utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului şi pentru
vânzarea unor imobile, proprietare privată a statului, aflate în administrarea
Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, Camera
Deputaţilor fiind Cameră decizională, (PL-x 321/2007).
2. Studiul şi dezbaterea în vederea avizării proiectului de lege privind
Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse,
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională, (PL-x 311/2007).
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3. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.
Joi, 10 mai 2007
Ordinea de zi a fost următoarea:
1. Studiul şi dezbaterea în vederea avizării în fond a proiectului de Lege
pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2007 pentru modificarea
Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi
utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului şi pentru
vânzarea unor imobile, proprietare privată a statului, aflate în administrarea
Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, Camera
Deputaţilor fiind Cameră decizională, (PL-x 321/2007).
2. Studiul şi dezbaterea în vederea avizării proiectului de lege privind
Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse,
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională, (PL-x 311/2007).
3. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.
Membrii Comisiei au decis ca votul final asupra iniţiativelor legislative
susmenţionate să se dea în proxima şedinţă a Comisiei.
PREŞEDINTE,
Mihai Tudose
SECRETAR,
Iuliu Nosa
Consilier parlamentar:
Alina Hodivoianu
Expert parlamentar:
Nicoleta Ghencian
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