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SINTEZA
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare
din zilele de 2, 3 şi 4 februarie 2010
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul
îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 2 februarie 2010.
La lucrările Comisiei, din totalul de 23 de membri au fost prezenţi 23 de membri.
La şedinţele Comisie din zilele de 2, 3 şi 4 februarie a.c. au fost prezenţi
următorii domni deputaţi: Tudose Mihai, Stoica Mihaela, Vainer Aurel, Almăjanu Marin,
Cherecheş Cătălin, Arion Viorel, Cărare Viorel, Gerea Andrei Dominic, Grama Horia,
Iacob Strugaru Stelică, Itu Cornel, Lupu Mihai, Neacşu Marian, Nistor Laurenţiu,
Oprişcan Mihai Doru, Pál Árpád, Palaşcă Viorel, Păsat Dan, Popescu Adrian, Seremi
Ştefan, Teodorescu Horia, Vreme Valerian.
Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost
conduse de către preşedintele comisiei, domnul deputat Mihai Tudose.
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice,
doamna Gratiela Iordache, secretar de stat, doamna Daniela Tănase, şef serviciu, doamna
Cristina Neacşu, consilier superior şi doamna Tanţi Anghel, director; ai Ministerului
Culturii şi Patrimoniului Naţional, domnul Vasile Timiş, secretar de stat; ai Autorităţii
Naţionale pentru Protecţia Consumatorului, domnul Samuel Calotă, subsecretar de stat şi
domnul Mihail Meiu, director.
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:
ÎN AVIZARE :
1. Proiect de lege pentru aprobarea unor măsuri de reducere a taxelor, impozitelor
şi contribuţiilor sociale în vederea creării unor noi locuri de muncă, creşterii economice şi
a menţinerii puterii de cumpărare (PLx 687/2009);
2. Proiect de lege pentru modificarea şi completarea art. 1473 alin. (9) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal (PLx 700/2009);
3. Proiect de lege pentru completarea legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
(PLx 701/2009);
4. Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994 privind
sponsorizarea (PLx 702/2009);
5. Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal (PLx 704/2009);

6. Proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal (PLx 705/2009);
7. Proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 363/2007 privind combaterea
practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea
reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor
(PLx
714/2009).
Domnul preşedinte Mihai Tudose a informat membrii comisiei cu privire la adresa
primită din partea domnului Valentin Adrian Iliescu, şeful Departamentului pentru relaţia
cu Parlamentul din cadrul Guvernului României, prin care se aduce la cunoştinţa
comisiilor parlamentare că, „potrivit dispoziţiilor Primului Ministru al României,
susţinerea guvernamentală a proiectelor de legi aflate în dezbaterea Parlamentului, atât în
comisii cât şi în plen, va fi asigurată la nivel de secretar de stat, iar în cazul legilor
importante, aceasta va fi făcută de către ministrul de resort.”
De asemenea, domnul preşedinte Mihai Tudose a informat membrii comisiei cu
privire la invitaţia adresată parlamentarilor din comisiile de specialitate, de ministrul
finanţelor publice, domnul Sebastian Vlădescu, pentru a lua parte, în perioada 15-26
februarie anul curent la dezbaterile iniţiate de minister cu privire la propunerile de
modificări şi completări ale Codului fiscal şi al legislaţiei financiare.
În urma dezbaterilor, s-a stabilit ca această întâlnire sa aibă loc la Palatul
Parlamentului, împreună cu Comisia de buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor,
marţi, 16 februarie 2010, ora 14,00.
La punctul 1, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege pentru
aprobarea unor măsuri de reducere a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor sociale în
vederea creării unor noi locuri de muncă, creşterii economice şi a menţinerii puterii de
cumpărare (PLx 687/2009).
A fost făcută o scurtă prezentare a acestui proiect de lege subliniindu-se faptul că
obiectul de activitate constă în modificarea şi completarea unor acte normative, ce au
drept scop reducerea taxelor, impozitelor şi contribuţiilor sociale, în vederea asigurării de
noi locuri de muncă, creşterii economice şi menţinerii puterii de cumpărare.
Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Graţiela Iordache, secretar
de stat, a spus că Ministerul Finanţelor nu susţine acest proiect de lege, având în vedere
implicaţiile financiare deosebite asupra Bugetului de stat.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi
(6 voturi împotrivă), avizarea favorabilă a iniţiativei legislative.
La punctul 2, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege pentru
modificarea şi completarea art. 1473 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
(PLx 700/2009).
Domnul preşedinte Mihai Tudose a făcut o scurtă prezentare a acestui proiect de
lege, subliniind faptul că obiectul de activitate constă în modificarea alin. (9) al art. 1473
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în
sensul instituirii de penalităţi de întârziere în cazul depăşirii termenului pentru
rambursarea soldului sumei negative de TVA.
Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Gratiela Iordache, secretar
de stat, a spus că Ministerul Finanţelor nu susţine acest proiect de lege, având în vedere
implicaţiile financiare deosebite asupra Bugetului de stat.
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În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi
(6 voturi împotrivă), avizarea favorabilă a iniţiativei legislative.
La punctul 3, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege pentru
completarea legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (PLx 701/2009).
Domnul preşedinte Mihai Tudose a făcut o scurtă prezentare a acestui proiect de
lege, subliniind faptul că obiectul de activitate constă în introducerea unui nou alineat la
art. 105 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, în sensul exceptării de la plata impozitului pe venit, în primii 3 ani de la
înfiinţare, a microîntreprinderilor.
Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Gratiela Iordache, secretar
de stat, a spus că Ministerul Finanţelor nu susţine acest proiect de lege, având în vedere
implicaţiile financiare deosebite asupra Bugetului de stat
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi
(5 voturi împotrivă), avizarea favorabilă a iniţiativei legislative.
La punctul 4, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea (PLx 702/2009).
Domnul Viorel Palaşcă, deputat PNL a subliniat faptul că propunerea legislativă
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea are în vedere
stimularea persoanelor fizice şi juridice străine şi române de a se orienta mai mult şi mai
consistent către activităţi de sponsorizare.
Domnia sa a adăugat că, posibilitatea de a-şi orienta sponsorizarea către domeniile
interesate conferă o mai mare eficienţă valorificării resurselor materiale şi financiare
decât în cazul în care statul prin exerciţiul bugetar alocă resurse financiare către anumite
domenii considerate prioritare din punctul său de vedere; efectul este similar cu al
procesului de descentralizare.
Domnul Viorel Palaşcă, deputat PNL, a adăugat că reducerea impozitării privind
sponsorizarea va duce la intensificarea activităţii în domeniile vizate, având ca efect
creşterea resurselor financiare pentru bugetul local şi bugetul de stat. În strânsă corelaţie
cu domeniile culturii, educaţiei şi al sănătăţii, s-a considerat necesară creşterea
procentului de deducere în domeniul sportului. Ca particularitate, s-a avut în vedere
faptul că sportul, care este un adevărat ambasador pe plan extern, în ciuda faptului că ii
sunt alocate resurse financiare modeste sau mai mici decât cele alocate misiunilor
diplomatice, aduce, de cele mai multe ori, beneficii superioare de imagine. În acest sens,
sponsorizarea în domeniul de mai sus trebuie să beneficieze de cota maximă de reducere
din baza impozabilă.
Reprezentantul Ministerului Culturii si Patrimoniului Naţional, domnul Vasile
Timiş, secretar de stat, a spus că Ministerul Culturii nu susţine acest proiect de lege,
având în vedere implicaţiile financiare deosebite asupra Bugetului de stat precum şi
faptul că, în prezent, există mai multe grupuri de lucru care lucrează la modificarea
acestei legi a sponsorizării, în sensul adaptării ei la normele financiare prezente.
Membrii Comisiei au formulat amendamente la pct.1, alin.(1) din forma adoptată
de Senat. Supuse la vot, amendamentele au fot adoptate cu majoritate de voturi
(6 voturi împotrivă şi o abţinere).
De asemenea, membrii Comisiei au formulat un amendament de introducere a unui
punct nou, pct.2, în forma adoptată de Senat. Supus la vot, amendamentul au fot adoptat
cu majoritate de voturi (6 voturi împotrivă şi o abţinere).
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În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi (6 voturi împotrivă şi o abţinere),
s-a hotărât avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu amendamentele admise.
La punctul 5, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (PLx 704/2009).
Prezenta iniţiativa legislativă care are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Legii nr. 571/2003 Codul fiscal, în sensul introducerii unor măsuri fiscale în
vederea stimulării producţiei agricole şi industriei alimentare.
Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Gratiela Iordache, secretar
de stat, a spus că Ministerul Finanţelor nu susţine acest proiect de lege, având în vedere
implicaţiile financiare deosebite asupra Bugetului de stat
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi
(5 voturi împotrivă), avizarea favorabilă a iniţiativei legislative.
La punctul 6, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (PLx 705/2009).
Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare creşterea plafonului
lunar privind venitul neimpozabil din pensii de la 1.000 lei la 2.000 lei, precum şi
scutirea de la plata impozitului pe profit pentru agenţii economici care au reinvestit
profitul realizat într-un an fiscal, în scopul dezvoltării activităţii societăţii comerciale.
Majorarea pensiilor, prevăzută pentru anii următori, impune măsura creşterii plafonului
lunar privind venitul neimpozabil din pensii, respectiv stabilirea venitului impozabil
lunar din pensii prin deducerea din venitul din pensie a unei sume neimpozabile lunare de
2.000 lei. Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2007 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, plafonul lunar
privind venitul neimpozabil din pensii este de 1.000 lei, plafon care nu mai corespunde
cu situaţia actuală a nivelului pensiilor, fiind totodată o măsură fiscală discriminatorie.
Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Gratiela Iordache, secretar
de stat, a spus că Ministerul Finanţelor nu susţine acest proiect de lege, având în vedere
implicaţiile financiare deosebite asupra Bugetului de stat.
Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare au constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât aplicarea măsurii
propuse la pct.1 ar avea un impact negativ asupra încasărilor bugetare aferente anului
2011.
Pe de altă parte, referitor la pct. 2 al articolului unic, membrii Comisiei au constatat
că, în condiţiile aplicării măsurii propuse, impactul asupra impozitului pe venit la nivelul
anului 2011 ar fi negativ.
Totodată, în Uniunea Europeană, doar câteva ţări au introdus impozitarea pensiilor
de la un anumit plafon, majoritatea ţărilor adoptând un sistem de impozitare ce se
adresează în mod egal salariaţilor şi pensionarilor.
Faţă de considerentele susmenţionate, membrii Comisiei pentru politică
economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi,
avizarea negativă a iniţiativei legislative.
La punctul 7, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege pentru
modificarea Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale
comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia
europeană privind protecţia consumatorilor (PLx 714/2009).
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Reprezentantul grupului de iniţiatori, domnul Viorel Palaşcă, deputat PNL, a
spus, în prezentarea acestui proiect de lege că, în ultima perioadă, au fost înregistrate tot
mai multe reclamaţii ale consumatorilor referitoare la activitatea unor comercianţi, care
înţeleg să aplice în vânzarea produselor, practici constând în promovarea produselor (prin
internet, site-urile proprii, pliante promoţionale) la un anumit preţ, să afişeze în magazine
sau la raft, un alt preţ şi să vândă produsul la un preţ mai mare (preţul real, afişat pe bonul
de casă).
De asemenea, Viorel Palaşcă, deputat PNL, a adăugat că, amenzile maxime care
pot fi aplicate, conform art.15 al Legii nr. 363/2007, au un cuantum nesemnificativ
raportat la cifrele de afaceri ale unor agenţi economici, ceea ce duce la o eliminare a
caracterului sancţionatoriu şi implicit la eliminarea caracterului de constrângere pentru
revenirea la derularea unor practici corecte în raport cu consumatorii. Având în vedere
amploarea acestor practici, cu implicaţii negative asupra comerţului, se doreşte, prin
promovarea prezentului proiect de lege acoperirea lipsurilor legislative precum şi oferirea
posibilităţilor legale, instituţiilor de control abilitate, să aplice sancţiuni cu un real efect
de disciplinare a agenţilor economici.
Reprezentantul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului, domnul
Samuel Timiş, subsecretar de stat, a prezentat punctul de vedere al Guvernului şi anume
faptul că nu susţine acest proiect de lege, subliniind faptul că în prezent, cuantumul
amenzilor este suficient de mare, o creştere a acestora putând duce la dispariţia agenţilor
economici, această măsură având un efect invers celui preconizat.
Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare au constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât potrivit pct.5 al
art.5 din Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind
practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piaţa internă faţă de consumatori
şi de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE
şi 2002/65/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr.
2006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, ,,Anexa I conţine lista practicilor
comerciale considerate neloiale în orice situaţie. Lista unică se aplică în toate statele
membre şi poate fi modificată numai prin revizuirea prezentei directive’’.
Totodată, în procesul legislativ se află şi proiectul de Lege pentru modificarea
art.15 alin.(1) şi (2) din Legea nr.363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale
comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia
europeană privind protecţia consumatorilor (PL-x 602/2009), cu acelaşi obiect de
reglementare.
Faţă de considerentele susmenţionate, membrii Comisiei pentru politică
economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi,
avizarea negativă a iniţiativei legislative.
Şedinţa Comisie a continuat în ziua de 3 februarie 2010 cu studiul şi dezbaterea
următoarelor proiecte de lege:
1. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
91/2009 pentru modificarea unor acte normative, procedură de urgenţă, raport comun cu
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci (PLx 522/2009);
2. Proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative
(PLx 544/2009).
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In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să fie dat în proxima
şedinţă de comisie.
Şedinţa Comisie a continuat în ziua de 4 februarie 2010 cu studiul şi dezbaterea
următoarelor proiecte de lege:
1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura
insolvenţei, modificată şi completată, raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi (PLx 610/2009);
2. Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital
(PLx 600/2009).
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să fie dat în proxima
şedinţă de comisie.

PREŞEDINTE,
Mihai TUDOSE
SECRETAR,
Cătălin CHERECHEŞ

Consilier parlamentar:
Anca Chiser
Expert parlamentar:
Nicoleta Ghencian
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