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SINTEZA
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din
zilele de 03 şi 04 octombrie 2007
MIERCURI, 03 octombrie 2007
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci din cadrul Camerei Deputaţilor precum şi Comisia Economică, industrii şi servicii
şi Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital din cadrul Senatului
României, având cvorumul îndeplinit, şi-au început lucrările, în şedinţă comună, în ziua de 03
octombrie 2007.
Din partea Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din cadrul Camerei
Deputaţilor, la lucrări, au fost prezenţi: 22 deputaţi din totalul de 22 de membri.
La şedinţele Comisie din zilele de 03 şi 04 octombrie au fost prezenţi următorii domni
deputaţi: Mihai Tudose, Octavian Mircea Purceld, Aurel Vainer, Cornel Popa, Iuliu Nosa, Marin
Almăjanu, Liviu Almăşan, Nicolae Bara, William Gabriel Brânză, Ioan Buda, Viorel
Constantinescu, Andrei Dominic Gerea, Petru Godja, Petru Lakatos, Emil Radu Moldovan,
Bogdan Pascu, Sandu Gabriel, Mugurel Liviu Sârbu, Ion Stoica, George Alin Teodorescu,
Dorinel Ursărescu, Dan Dumitru Zamfirescu.
La lucrările şedinţei comune au participat un total de 62 de membrii, din care 44 de
deputaţi şi 18 senatori.
Lucrările şedinţei comune au fost conduse alternativ de către domnii Mihai Tudose,
preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Aurel Gubandru,
preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din cadrul Camerei Deputaţilor.
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, doamna Gabriela Victoria Anghelache, candidat la funcţia de
preşedinte în cadrul C.N.V.M., doamna Carmen Eugenia Negoiţă, candidat la funcţia de
vicepreşedinte în cadrul C.N.V.M., doamna Claudia Cătălina Sava, candidat la funcţia de comisar
în cadrul C.N.V.M. precum şi doamna Dorina Teodora Mihăilescu, candidat la funcţia de comisar
în cadrul C.N.V.M..
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:
1. La punctul unu, al ordinii de zi a fost înscrisă audierea candidaţilor pentru numirea
preşedintelui, a vicepreşedintelui şi a doi membrii ai Comisiei Naţionale a Valorilor, candidaţii au
fost următorii :
Doamna Gabriela Victoria Anghelache, candidat la funcţia de preşedinte în cadrul
C.N.V.M..
Doamna Carmen Eugenia Negoiţă, candidat la funcţia de vicepreşedinte în cadrul
C.N.V.M..
Doamna Claudia Cătălina Sava, candidat la funcţia de comisar în cadrul C.N.V.M..
Doamna Dorina Teodora Mihăilescu, candidat la funcţia de comisar în cadrul C.N.V.M..
1. La punctul unu, al ordinii de zi a fost înscrisă audierea candidaţilor pentru numirea
preşedintelui, a vicepreşedintelui şi a doi membrii ai Comisiei Naţionale a Valorilor.
Candidaţii au prezentat curriculum vitae şi au răspuns întrebărilor formulate de către
membrii Comisiilor de specialitate, abilitate în acest sens.
În urma audierilor, cu unanimitate de voturi, Comisiile reunite propun Plenului
Parlamentului nominalizarea următorilor candidaţi pentru următoarele funcţii:
1. Doamna Gabriela Victoria Anghelache – preşedinte, reinvestită, pentru un mandat de
5 ani, începând cu data de 3 octombrie 2007.
2. Doamna Carmen Eugenia Negoiţă – vicepreşedinte, pentru un mandat de 5 ani,
începând cu data de 4 noiembrie 2007.
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3. Doamna Claudia Cătălina Sava – comisar, pentru un mandat de 5 ani, începând cu
data de 3 octombrie 2007.
4. Doamna Dorina Teodora Mihăilescu – comisar, pentru un mandat de 5 ani, începând
cu data de 4 noiembrie 2007.
JOI, 04 octombrie 2007
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul îndeplinit,
şi-a început lucrările în ziua de 04 octombrie 2007.
La lucrări au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 22 de membri.
Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ de către domnul deputat Mihai Tudose,
preşedinte şi domnul deputat Octavian-Mircea Purceld vicepreşedinte.
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Economiei şi Finanţelor - Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală: doamnele Valeria Nistor, director general şi Anca Bătrânu,
director adjunct, precum şi domnul Dorin Măntescu director, reprezentantul Ministerului
Economiei şi Finanţelor domnul Gheorghe Marinescu, şef serviciu, reprezentantul Ministerului
Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, domnul Serghei Mesaroş director precum şi în calitate de
iniţiatori, domnul deputat Gabriel Sandu –independent şi domnul Gheorghe Gabor, deputat
P.N.L..
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:
I. FOND
1.
Propunere legislativă 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, proprietate privată a statului, aflate în
administrarea Regiei Autonome – ’’Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat’’ (PLx
496/2007), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
2.
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea şi
funţionarea Consiliului Economic şi Social (PLx 566/2007), raport comun cu Comisia pentru
muncă şi protecţei socială din Camera Deputaţilor,Camera Deputaţilor fiind Cameră
decizională.
II.ÎN AVIZARE
1.
Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr.343/2006 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 571 privind Codul Fiscal (Plx482/2007), Camera Deputaţilor
fiind Cameră decizinală.
2..
Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 571 din 22
decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare (PLx511/2007), Camera Deputaţilor
fiind Cameră decizională.
3.
Propunera legislativă privind repunere în termen a înlesnirilor la plată a
obligaţiilor fiscale, (PLx 601/2007), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
La punctul unu, în fond, al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru
modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituierea 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), Camera Deputaţilor fiind Cameră
decizională.
Domnul deputat Gabriel Sandu a dorit să precizeze că nu susţine acestă propunere
legislativă, făcând de asemenea referire la avizul Consiliului Legislativ care este negativ.
În continuare, domnul vicepreşedinte Octavian-Mircea Purceld a supus la vot
propunerea ca prezenta iniţiativă legislativă să fie respinsă.
Propunere care a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
În urma dezbaterii, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a hotărât,
să propună Plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative pentru modificarea
Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituierea 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’’ deoarece modificările propuse în iniţiativa legislativă se
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regăsesc în textul Ordonanţei Guvernului nr. 28/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului
nr.19/2002.
La punctul unu, în avizare, al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă de
modificare şi completare a Legii nr.343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571
privind Codul Fiscal (Plx482/2007), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
Domnul director Dorin Măntescu, reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor
şi a declarat că ministerul pe care îl reprezintă nu susţine prezenta iniţiativa legislativă.
În continuare, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea ca prezenta
iniţiativă legislativă să fie avizată negativ.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare au hotărât, în unanimitate, respingerea propunerii legislative.
La punctul doi, în avizare, al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă privind
modificarea şi completarea Legii nr. 571 din 22 decembrie 2003, cu modificările şi completările
ulterioare (PLx511/2007), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
Domnul deputat Gabriel Sandu, în calitate de iniţiator a luat cuvântul pentru a susţine
iniţiativa legislativă, menţionând că propunerea vizează modificarea şi completarea art.67 alin.
(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în
scopul înlăturării discriminărilor apărute prin impozitarea diferită a câştigurilor din tranzacţiile cu
titluri de valori ale companiilor listate la bursă faţă de cele care nu sunt listate la bursă.
În continuare, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea ca prezenta
iniţiativă legislativă să fie avizată favorabil.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, aprobarea propunerii legislative, în forma
prezentată.
La punctul trei, în avizare, al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă privind
repunere în termen a înlesnirilor la plată a obligaţiilor fiscale, (PLx 601/2007), Camera
Deputaţilor fiind Cameră decizională.
Doamna director general Valeria Nistor, reprezentantul Ministerului Economiei şi
Finanţelor (A.N.A.F.) a precizat că punctul de vedere favorabil al Guvernului, a fost modificat în
urma unei adrese care a fost trimisă de Consiliul Cncurenţei la data de 14 iunie a.c. în care se
preciza faptul că repunerea în termen a înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale constituie ajutor de
stat, care se poate acorda numai după notificarea către Comisia Europeană.
În continuare, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea ca prezenta
propunere legislativă să fie avizată negativ.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare
au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative.
În continuare lucrările comisiei s-au desfăşurat în şedinţă comună cu membrii Comisie
pentru muncă şi protecţie socială, din Camera Deputaţilor, având cvorum îndeplinit, membri
comisiilor reunite au început dezbaterile asupra punctului doi, în fond înscris pe ordinea de zi.
Din partea Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare la lucrările
şedinţei comune, au fost prezenţi: 22 deputaţi din totalul de 22 de membri.
La lucrările şedinţei comune au participat un total de 37 de membri.
Lucrările şedinţei comune au fost conduse de către domnii Mihai Tudose, preşedintele
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Gheorghe Barbu, preşedintele
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială.
La punctul doi, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru
modificarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea şi funţionarea Consiliului Economic şi Social
(PLx 566/2007), raport comun cu Comisia pentru muncă şi protecţei socială din Camera
Deputaţilor, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
Domnul deputat Gheorghe Barbu preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie
socială a dat cuvântul iniţiatorului pentru a susţine prezentul proiect de lege.
Domnul deputat Gheorghe Gabor, în calitate de iniţiator a făcut o prezentare a
proiectului de lege, susţinând că prin reglementarea repartizării locurilor între confederaţiile
patronale reprezentative la nivel naţional, hotărârile se iau, de comun acord, prin ’’consens’’.
Acest consens este de dorit, însă în cazul în care acesta nu este posibil, trebuie reglementată
modificarea desemnării prin votul majorităţii simple (jumătate plus unu), adică prin votul a minim
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7 confederaţii patronale, având în vedere că în acest moment există 12 confederaţii patronale
reprezentative la nivel naţional.
Domnul preşedinte Mihai Tudose a propus amânarea proiectului de lege.
Domnul deputat Gheorghe Barbu, preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială
a fost de acord cu această amânare.
Propunere supusă la vot a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotârăt cu unanimitate de voturi, să solicite
Biroului Permanent prelungirea termenului de depunere a raportului cu 30 de zile.

PREŞEDINTE,
Mihai Tudose
SECRETAR,
Cornel Popa

Consilier parlamentar:
Alina Cristina Hodivoianu
Expert parlamentar:
Nicoleta Florentina Ghencian
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