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MIERCURI, 19 septembrie 2007
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul
îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 19 septembrie 2007.
La lucrări au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 22 de membri.
Lucrările şedinţei au fost conduse de către domnul Mihai Tudose, preşedinte.
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi
55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Economiei si
Finanţelor, doamna Doina Elena Dascălu – secretar de stat şi doamna Ana Radu –
director.
I. IN AVIZARE
1.

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr. 78/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007.
(PLx 553/2007) – Comun cu Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor
statului din Senat.

Şedinţa Comisiei a început cu dezbaterea punctului 1, în avizare, din ordinea
de zi, în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru privatizare şi administrarea
activelor statului din Senat.
Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ de către domnul deputat Mihai
Tudose, preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare şi
domnul senator Fekete Szabo Andras Levente, vicepreşedintele Comisiei pentru
privatizare şi administrarea activelor statului din Senat.
La lucrările şedinţei comune au fost prezenţi 29 deputaţi şi senatori din totalul
de 33 de membrii.
La punctul 1, în avizare, al ordinii de zi

a fost înscris proiectul de lege

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2007 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2007 (PLx 553/2007) – Comun cu Comisia
pentru privatizare şi administrarea activelor statului din Senat.
Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare rectificarea bugetului
de stat pe anul 2007, aprobat prin Legea nr. 486/2006, pentru ordonatorii de credite
prevăzuţi în prezentul proiect de lege.
Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor, doamna secretar de stat
Doina Elena Dascălu, a făcut o scurtă prezentare a prezentului proiect de lege,
menţionând că prin promovarea rectificării bugetului de stat pe anul 2007 se pot
rezolva, în principal, următoarele probleme: majorarea fondurilor alocate unor
ordonatori principali de credite, precum

şi

redistribuirea în cadrul bugetelor

aprobate pe anul 2007 altor ordonatori principali de credite, asigurarea fondurilor
necesare finanţării campaniei agricole din toamna anului 2007, completării fondurilor
comunitare aferente celor 1266 proiecte SAPARD, precum şi pentru finanţarea
sectoruli zootehnic, precum şi asigurarea plăţii pensiilor militare şi a fondurilor
necesare efectuării reparaţiilor la tehnica de aviaţie şi multe altele.
Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor, doamna secretar de stat
Doina Elena Dascălu, a mai afirmat faptul că evoluţia execuţiei bugetare pe primele
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cinci luni ale anului 2007, relevă o îmbunătăţire a încasărilor la nivelul bugetului
general consolidat, comparativ cu aceeaşi perioada din anul precedent, veniturile
bugetului general consolidat s-au majorat cu 15,8% în termeni nominali şi cu 0,2
puncte procentuale ca pondere in produsul intern brut.
Totodată, dinamica nominală cea mai accentuată se constată la veniturile
bugetare aplicate câştigurilor din muncă şi capital, care s-au majorat în cazul
impozitului pe profit cu 33,9% faţă de cele încasate în anul 2006, reprezentând 47,6%
din estimările anuale, respectiv cheltuielile bugetului general consolidat care
reprezintă 32,5% din prevederile anuale, şi sunt superioare celor aferente anului
precedent cu 27,3%, pentru aceeaşi perioadă, prezentând dinamici moderate la unii
ordonatori principali de credite şi dinamici superiore mediei la alţii.
Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a apreciat faptul că materialul prezentat
este demn de laudă, fiind foarte bine întocmit, făcând foarte uşoară urmărirea
dinamicii cheltuielilor precum şi a veniturilor bugetului general, motivele promovării
prezentului act, impactul socio-economic, impactul financiar atât pe termen scurt cât
şi pe termen lung (5 ani), inclusiv efectele prezentului act asupra legislaţiei în
vigoare.
Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a dorit să ştie de ce taxa pe valoare
adăugată apare cu o valoare negativă de 800 milioane lei şi totodată a dorit să
menţioneze că redistribuirile în cadrul fondurilor alocate de la bugetul de stat pe anul
2007, ordonatorilor principali de credite prevăzuţi la art.7, alin.(2) – (8) ar fi trebuit
reorientate pentru accelelarea rezultatelor în scopul recuperării prierderilor
înregistrate pe primele cinci luni ale anului 2007 precum si pentru următoarele dacă
va fi cazul.
Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor, doamna secretar de stat
Doina Elena Dascălu, a afirmat faptul că taxa pe valoarea adăugată are două
componente, prima care se referă la majorarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pe anul 2007 pentru bugetele locale cu suma de 200 milioane lei pentru
finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din
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spaţiul rural, şi a doua care se referă la suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pe anul 2007 destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile
judeţene şi comunale, cu suma de 600 milioane lei. Repartizarea acestei sume pe
unităţi administrativ-teritoriale se face prin hotărârea Guvernului nr. 917 din 7 august
2007.
Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor, doamna secretar de stat
Doina Elena Dascălu, a mai afirmat faptul că nu a fost diminuată încasarea la luna a
5-a respectiv luna a 8-a ale anului pentru taxa pe valoare adăugată, dar odată cu
intrarea României în Uniunea Europeană a trebuit respectat principiul liberei
circulaţii a mărfurilor, lucru care nu a fost bine reglementat prin lege, deoarece de la
1 ianuarie 2007, anumite ţări care nu sunt membre ale Uniunii Europene au fost
scutite de plata taxei pe valoare adăugată (ex: Turcia, China).
Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor, doamna secretar de stat
Doina Elena Dascălu, a dorit să mai menţioneze faptul că şi alte ţări ale Uniunii
Europene (ex. Ungaria) s-au confruntat cu aceeaşi situaţie, care după 6 luni au
introdus obligativitatea ca ţările nemembre ale Uniunii Europene să plătească taxa pe
valoarea adăugată. Situaţia din România a fost îndreptată prin modificarea codului
fiscal, pentru a putea a fi colectată taxa pe valoarea adăugată de la mărfurile
provenite din ţările nemembre ale Uniunii Europene.
Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor, doamna secretar de stat
Doina Elena Dascălu, a mai menţionat faptul că situaţia care a fost creată nu poate
fi îndreptată în totalitate, deoarece, încasările din primele cinci luni deja au fost
pierdute, urmând a fi evaluate încasările din

semestrul patru al anului curent

deoarece în urma experienţei ultimilor patru ani, în ultimul semestru se realizează
încasări mai mari decât în primele trei semestre, în vederea recuperării sumelor
pierdute în primele cinci luni ale anului curent.
În continuare, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea ca
prezentul proiect de lege să fie avizat favorabil.
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În urma dezbaterilor, membrii Comisiilor reunite au

avizat favorabil

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
78/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007, cu unanimitate
de voturi, în forma prezentată.
JOI, 20 septembrie 2007
1. Studiul şi dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei
Guvernului nr. 12/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului
locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile,
proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome –
’’Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat’’. (PLx496/2007).
2. Studiul şi dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 109/1997
privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social. (PLx566/2007).

PREŞEDINTE,
Mihai Tudose
SECRETAR,
Cornel Popa
Consilier parlamentar:
Alina Hodivoianu
Expert parlamentar:
Nicoleta - Florentina Ghencian
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