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Sinteza
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare
din zilele de 13, 14 si 15 aprilie 2010
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul
îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 13 aprilie 2010.
La sedinţa, din totalul de 22 de membri ai Comisiei pentru politică economică,
reformă şi privatizare au participat 22 de deputaţi. La şedinţele Comisie din zilele de
13, 14 si 15 aprilie a.c. au fost prezenţi deputaţii: 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 au fost
conduse de către alternativ de catre domnul preşedinte Mihai Tudose respectiv domnul
vicepreşedinte, Aurel Vainer.
La sedinţa, din totalul de 22 de membri ai Comisiei pentru politică economică,
reformă şi privatizare au participat 22 de deputaţi.
Lucrările au fost conduse de către alternativ de catre domnul preşedinte Mihai
Tudose respectiv domnul vicepreşedinte, Aurel Vainer.
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii: Ministerului Finanţelor Publice:
doamnele Mihaela Dragnea, consilier superior, Mariana Vizoli, director şi domnul Florin
Daia, expert; reprezentanţii Asocieţiei Române a Băncilor: doamnele Iuliana Crosman,
consilier juridic şi Gabriela Raluca Folcuţ, consilier comunicare; reprezentanţii
Ministerului Justiţiei: doamnele Honoria Dumitrescu, consilier juridic şi Claudia
Roşianu, consilier juridic; reprezentanţii Băncii Naţionale a României: doamna Rodica
Constantinescu, şef serviciu şi domnii Sorin Sorescu, consilier juridic şi Dorel-Adrian
Dumitrescu, consilier juridic, reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală:
domnii Mihai Gogancea-Vătăsoiu, vicepreşedinte şi Toma Costreie, director general
adjunct si doamna Ioana Toma, director general precum şi reprezentantul Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Turismului: domnul Sorin Munteanu, secretar de stat.
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:
I. IN FOND:
1. Proiect de Lege pentru completarea art.4 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.85/2008 privind stimularea investiţiilor, PL x 84/2010;
II. IN AVIZARE:
1. Proiect de Lege privind insolvenţa persoanelor fizice, PLx 105/2010;
2. Proiect de Lege pentru modificarea art.157 alin.(1) din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, PLx 97/2010.

La punctul 1, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru
completarea art.4 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.85/2008 privind
stimularea investiţiilor, PL x 84/2010.
Membrii comisiei au formulat un amendament la articolul unic, litera g).
Supus la vot, amendamentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi, de către
membrii Comisiei.
În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei
au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre
dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru completarea art.4 alin.(1) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.85/2008 privind stimularea investiţiilor, cu un
singur amendament admis.
La punctul 1, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege privind
insolvenţa persoanelor fizice, PLx 105/2010.
Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de
motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ trimis cu adresa nr. 1143 din 7
octombrie 2009 şi punctul de vedere al Guvernului transmis cu adresa nr. 149 din 25
ianuarie 2010 prin care nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative.
Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare au constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât, din analiza
proiectului de lege, prevederile propuse spre modificare ar urma să se aplice tuturor
persoanelor fizice, fără vreo distincţie. De asemenea, prin adoptarea acestei modificări,
dispoziţiile art. 138 din Legea nr. 85/2006 nu îşi vor mai produce efectele.
Totodată, iniţiativa legislativă, urmând modelul insolvenţei persoanei juridice, are ca
finalitate acoperirea creanţelor debitorului, propunând în acest sens două proceduri
distincte cu caracter exclusiv judiciar, respectiv reorganizarea judiciară şi falimentul
personal. Norma propusă consacră principiul scuzabilităţii, aplicabil, însă, doar în cazul
intrării în faliment. În consecinţă nu este clar ce principii vor sta la baza elaborării
planului de redresare financiară a debitorului. Mai mult decât atât, în ceea ce priveşte
acţiunea în reîntregirea patrimoniului debitorului, se apreciază că reglementarea acesteia
la art.20 comportă aspecte de neconstituţionalitate prin prisma nerespectării art. 44 din
Constituţia României, republicată. De asemenea, iniţiatorii nu precizează nici sursele
financiare necesare aplicării măsurilor propuse, încălcându-se astfel dispoziţia art. 138
alin. (5) din Constituţia României, republicată, care prevede că „Nici o cheltuială
bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”. În acelaşi sens, art. 15
alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare,
prevede că „În cazurile în care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte de acte
normative a căror aplicare atrage micşorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor
aprobate prin buget trebuie să se prevadă şi mijloacele necesare pentru acoperirea
minusului de venituri sau creşterea cheltuielilor”.
Faţă de considerentele susmenţionate, membrii Comisiei pentru politică
economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi,
avizarea negativă a proiectului de lege.
La punctul 2, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege pentru
modificarea art.157 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, PLx 97/2010.
Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare au constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât plata taxei pe
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valoarea adăugată (TVA) către bugetul de stat în termen de 30 de zile de la data încasării
contravalorii facturilor aferente serviciilor prestate sau produselor livrate şi nu la emiterea
lor ar conduce la dificultăţi în colectarea veniturilor la bugetul de stat, cu impact major la
începutul aplicării măsurii, datorat decalajului dintre momentul livrării şi termenul de
plată a contravalorii, cu atât mai mult cu cât plata către furnizor a facturilor va fi
întârziată foarte mult din lipsa disponibilităţilor băneşti ca urmare a crizei economice.
Totodată, măsura decalării termenului de plată a TVA ar putea avea ca şi consecinţă
riscul creşterii indisciplinei contractuale şi, deci, a creşterii arieratelor în sistem, în
condiţiile în care acestea deja există din cauza efectelor crizei economice. Prin urmare, o
astfel de măsură ar avea un impact negativ. Mai mult decât atât, aplicarea acestei măsuri
ar avea impact asupra întregului mecanism de funcţionare al TVA-ului (facturare,
evidenţă, decont, declaraţie recapitulativă, derogări de la principii, deduceri, etc.).
Directiva 112/2006/CE a Consiliului Uniunii Europene privind sistemul comun al taxei
pe valoarea adăugată nu permite generalizarea acestei măsuri pentru toate operaţiunile
derulate de persoanele plătitoare de TVA.
Faţă de considerentele susmenţionate, membrii Comisiei pentru politică
economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi,
avizarea negativă a proiectului de lege.
Şedinţa Comisie a continuat în ziua de 14 aprilie 2010 cu studiul şi dezbaterea
următoarei propuneri legislative:
1. Propunere legislativă pentru modificarea art.II al Legii nr.229/2008 privind
aprobarea 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, proprietate
privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului
Protocolului de Stat", PL x 142/2010.
In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să fie dat în proxima
şedinţă de comisie.
Şedinţa Comisie a continuat în ziua de 15 aprilie 2010 cu studiul şi dezbaterea
următoarelor proiecte de lege:
1. Propunere legislativă privind utilizarea monedei naţionale, PL x 143/2010.
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, PL x 148/2010.
In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să fie dat în proxima
şedinţă de comisie.

PREŞEDINTE,
Mihai TUDOSE
SECRETAR,
Horia GRAMA
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Consilier parlamentar
Anca Chiser
Expert parlamentar
Nicoleta Ghencian
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