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PROCES VERBAL
al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare din zilele de 15 şi 16 septembrie 2010
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul
îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 15 septembrie 2010.
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 22 de membri.
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, reprezentanţii Ministerului Finanţelor
Publice: domnul Bogdan Drăgoi, secretar de stat, domnul Dragoş Doros, director si
doamnele Maria Elena Anghel, director general adjunct, Gheorghiţa Toma, sef
serviciu şi Daniela Ilie, consilier; ai Ministerului Administraţiei si Internelor, domnul
Daniel Marinescu, director Directia pentru politici fiscale si bugetare locale.
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:
I. IN FOND
Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi
1.
Guvernul Republicii Kazahstan privind promovarea şi protejarea reciprocă a
investiţiilor, semnat la Astana la 2 martie 2010, PL-x 399/2010.
2.
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional între Guvernul
României şi Guvernul Republicii Croaţia, semnat la Bucureşti, la 30 aprilie 2010,
privind amendamentele la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii
Croaţia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Zagreb la
8 iunie 1994, PL-x 402/2010.
II. ÎN AVIZARE:
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
şi alte măsuri financiar-fiscale, procedura de urgenţă, Camera Deputaţilor este
cameră decizională, PL-x nr. 409/2010.
Şedinţa a început cu dezbaterea primului punct, în fond, al ordinii de zi.
Pe primul punct, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege pentru
ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan

privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Astana la 2 martie
2010, PL-x 399/2010.
Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul Dragoş Doros, director,
a făcut o prezentare a acestui proiect de lege.
Domnia sa a afirmat faptul că, principalele prevederi cuprinse în Acord se referă
la: acordarea unui tratament just şi echitabil, nu mai puţin favorabil decât cel acordat
de fiecare Parte Contractantă investiţiilor efectuate pe teritoriul statului său de către
propriii investitori (tratamentul naţional) sau de către investitorii oricărui stat terţ
(tratamentul naţiunii celei mai favorizate), dacă acest din urmă tratament este mai
favorabil; excepţia privind limitarea acordării tratamentului nediscriminatoriu,
tratamentului naţional şi tratamentului naţiunii celei mai favorizate în cazul
avantajelor ce decurg din apartenenţa la o uniune vamală, economică sau monetară,
piaţă comună sau zonă de comerţ liber; posibilitatea impunerii de restricţii privind
transferurile de capital astfel încât să nu se aducă prejudicii intereselor Comunităţii
Europene; - introducerea clauzei privind posibilitatea amendării Acordului, prin
consimţământul reciproc al Parţilor Contractante, dacă se va considera necesar sau
dacă evoluţia ulterioară a dreptului comunitar va impune acest lucru; modalitatea de
intrare în vigoare.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,
să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare proiectul de
Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii
Kazahstan privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la
Astana la 2 martie 2010, în forma prezentată de iniţiator.
Pe punctul doi al ordinii de zi, în fond, a fost înscris proiectul de Lege pentru
ratificarea Protocolului Adiţional între Guvernul României şi Guvernul Republicii
Croaţia, semnat la Bucureşti, la 30 aprilie 2010, privind amendamentele la Acordul
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind promovarea şi
protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Zagreb la 8 iunie 1994, PL-x 402/2010
Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul Dragoş Doros,
director, a prezentat pe scurt acest proiect de lege.
Domnia sa a afirmat faptul că, principalele prevederi cuprinse în Protocolul
Adiţional se referă la: excepţia privind limitarea acordării tratamentului
nediscriminatoriu, tratamentului naţional şi tratamentului naţiunii celei mai favorizate
în cazul avantajelor ce decurg din apartenenţa la o uniune vamală, economică sau
monetară, piaţă comună sau zonă de comerţ liber; posibilitatea impunerii de restricţii
privind transferurile de capital astfel încât să nu se aducă prejudicii intereselor
Uniunii Europene; introducerea clauzei privind protejarea intereselor esenţiale de
securitate; posibilitatea amendării Acordului, prin consimţământul reciproc al Părţilor
Contractante, dacă se va considera necesar sau dacă evoluţia ulterioară a dreptului
comunitar va impune acest lucru; modalitatea de intrare în vigoare.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de
voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare
proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional între Guvernul României
şi Guvernul Republicii Croaţia, semnat la Bucureşti, la 30 aprilie 2010, privind
amendamentele la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia
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privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Zagreb la 8
iunie 1994, în forma prezentată de iniţiator.
La punctul 1, in avizare, al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea
şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale,
procedura de urgenţă, Camera Deputaţilor este cameră decizională, PL-x nr.
409/2010.
Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul Bogdan Drăgoi, secretar
de stat a subliniat faptul că în prezent, s-a emis o nouă ordonanţă de urgenţă care
modifică unele dintre dispoziţiile Ordonanţei nr.58/2010, aceste modificări fiind
operate de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
Domnul preşedinte Mihai Tudose a atras atenţia membrilor comisiei că nu este
prezent la şedinţă niciun reprezentant al Ministerului Muncii pentru a oferi detalii
suplimentare asupra acestui proiect de lege, deşi au fost invitaţi.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi
(5 voturi împotrivă), avizarea negativă a iniţiativei legislative.
Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 16 septembrie 2010 cu studiul
următoarelor propuneri legislative:
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei, comună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi,
Pl-x 438/2010.
2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 85/2006 privind
procedura insolvenţei, comună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi ,
Pl-x 439/2010.
3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 85/2006 privind
procedura insolvenţei, comună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi,
Pl-x 440/2010.
In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul pentru aceste
iniţiative legislative să se dea în proxima şedinţă a Comisiei.
PREŞEDINTE,
Mihai Tudose
SECRETAR,
Horia Grama
Consilier parlamentar:
Anca Chiser
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