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 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 24 mai 2011. 
 La lucrările Comisiei din data de 24, 25 si 26 mai 2011 au fost prezenţi 20 deputaţi 
din totalul de 22 de membri. Domnul Valerian Vreme şi domnul Cătălin Cherecheş  au 
absentat de la lucrările Comisiei.  
 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: 
doamnele Lucia Negiţă, şef serviciu; Gheorghiţă Toma, şef serviciu; doamna Daniela 
Tănase, sef serviciu; domnul Gheorghe Marinescu, consilier; Ministerului Afacerilor 
Externe: domnul Viorel Ardeleanu, director şi domnul Mihai Grosaru, consilier; Autorităţii 
Nationale de Reglementare în domeniul Energiei: doamna Laurenţia Predescu, sef serviciu; 
Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale: domnul Radu Mihai Claudius, director general 
şi domnul Ninel Păiajen, consilier; domnul senator Constantin Niţă, iniţiator al uneia dintre 
propunerile legislative supuse dezbaterii. 
  Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

1. CARTE ALBĂ - Foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al 
transporturilor, Către un sistem de transport competitiv și eficient din punct de vedere al 
resurselor - COM(2011)144 final (E 7/ 2011) - FOND. 

2. Propunerea legislativă pentru completarea art. 13 al Legii nr. 15/1990 privind 
reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale,            
Plx 207/2011 – FOND. 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 4 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul Fiscal, PLx 245/2011- AVIZ. 
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4. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 571 din 22 decembrie 2003 
privind Codul Fiscal al României, cu modificările şi completările ulterioare, Plx 253/2011 
– AVIZ. 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 
Fiscal, publicată în M.Of. nr. 927 din Decembrie 2003 (rectificată în M.Of. nr. 112 din 06 
februarie 2004), cu modificările şi completările ulterioare, Plx 254/2011 – AVIZ. 

6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 
privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, Plx 255/2011 – AVIZ. 

7. Propunerea legislativă privind modificarea Codulului Fiscal, Plx 281/2011 – 
AVIZ. 

8. Propunerea legislativă privind completarea  articolului 45 din Legea nr. 85/2003, 
Legea minelor, Plx 285/2011 – AVIZ. 

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr. 29/2011 privind reglementarea 
acordării eşalonării la plată, procedură de urgenţă, PLx 328/2011 – AVIZ. 

 
Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă CARTE ALBĂ - Foaie de parcurs 

pentru un spaţiu european unic al transporturilor, Către un sistem de transport competitiv și 
eficient din punct de vedere al resurselor - COM(2011)144 final (E 7/ 2011) - FOND. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au apreciat, cu 
unanimitate de voturi,  că  prezenta Comunicare a Comisiei – Cartea Albă – Foaie de 
parcurs  pentru un spaţiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport 
competitiv şi eficient din punct de vedere al resurselor este oportună având în vedere 
realităţile naţionale în domeniul transportului. Aplicarea legislaţiei ce va decurge din 
această comunicare va avea ca şi consecinţe dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii 
naţionale, conectarea sistemului de transport naţional la cel european, eficientizarea 
activităţii de transport, protecţia mediului, dezvoltarea de noi tehnologii. De asemenea, 
efectele acestei politici vor fi vizibile şi în alte domenii – energie - schimbări climatice, 
piaţa forţei de muncă, construcţii, urbanism. 

 
Pe al doilea punct al ordinii de zi a fost înscrisă  propunerea legislativă pentru 

completarea art. 13 al Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat 
ca regii autonome şi societăţi comerciale, Plx 207/2011 – FOND. 

Domnul presedinte Mihai Tudose a propus amânarea cu o săptămână a debaterilor 
acestei propuneri legislative, având în vedere necesitatea corelării textului acesteia cu alte 
prevederi legale în vigoare. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au aprobat, cu 
unanimitate de voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor acestei propuneri 
legislative. 

 
Pe punctul trei al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea 

alin. (1) al art. 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, PLx 245/2011 – AVIZ. 
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Domnul senator Constantin Nită a prezentat pe scurt obiectul acestui proiect de lege 
şi anume instituirea unei norme exprese care să prevadă că orice intervenţie legislativă 
asupra actului de bază se va face numai prin lege, cu respectarea termenul prevăzut, 
înlăturându-se astfel interpretarea echivocă a textului. 

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Gheorghiţa Toma, şef 
serviciu, a prezentat poziţia Guvernului care nu susţine adoptarea acestei propuneri  
legislative, invocând necesitatea modificăriolor rapide ale legislatiei financiare, pentru a se 
putea adapta solicitărilor Uniunii Europene 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi            
(6 abţineri), avizarea favorabilă a iniţiativei legislative în forma adoptată de Senat. 

 
Pe punctul patru al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 

modificarea Legii nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal al României, cu 
modificările şi completările ulterioare, Plx 253/2011 – AVIZ. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât textul propus pentru 
art. 69 este identic cu cel în vigoare şi care a fost introdus prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 106/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, aprobată prin Legea nr. 61/2010.  

Totodată, textul propus pentru partea introductivă a alin. (21) al  art. 140 este identic 
cu cel în vigoare şi care a fost introdus prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
200/2008  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 343/2009.  

Având în vedere că atât modificarea propusă de prezenta iniţiativă legislativă pentru 
art. 69, cât şi cea propusă pentru partea introductivă a alin. (21) al art. 140 sunt identice cu 
textele în vigoare, membrii Comisiei au apreciat că iniţiativa legislativă supusă dezbaterii 
este lipsită de obiect. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

 
Pe punctul cinci al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 

modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în M.Of. nr. 927 din 
Decembrie 2003 (rectificată în M.Of. nr. 112 din 06 februarie 2004), cu modificările şi 
completările ulterioare, Plx 254/2011 – AVIZ. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât  pentru aplicarea unei 
astfel de măsuri, ar fi necesară instituirea unei derogări de la prevederile art. 125 din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care stabilesc 
că taxa pe valoarea adăugată este un impozit indirect datorat la bugetul statului. 

În consecinţă, ar fi trebuit să se introducă un nou paragraf în cadrul art. 125 din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prin 
care să se prevadă că un procent din sumele colectate cu titlu de TVA se vor face venit la 
bugetul de stat şi alt procent la bugetele locale, nu să se includă o prevedere legală în 
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cadrul art. 140, care stabileşte cotele de TVA aplicabile în România, şi nu unde se vor face 
venit sumele colectate cu titlu de TVA şi nici destinaţia bugetară a acestora. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

 
Pe punctul şase al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi 
completările ulterioare, Plx 255/2011 – AVIZ. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi,  avizarea negativă a iniţiativei 
legislative. 

 
Pe punctul şapte al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă privind 

modificarea Codulului Fiscal, Plx 281/2011 – AVIZ. 
În urma dezbaterii, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi (o abţinere), avizarea negativă a 
iniţiativei legislative. 

 
Pe punctul opt al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă privind 

completarea  articolului 45 din Legea nr. 85/2003, Legea minelor, Plx 285/2011 – AVIZ. 
Domnul presedinte Mihai Tudose a propus amânarea cu o săptămână a debaterilor 

acestei propuneri legislative, având în vedere necesitatea corelării textului acesteia cu alte 
prevederi legale în vigoare. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au aprobat, cu 
unanimitate de voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor acestei propuneri 
legislative. 

 
Pe punctul nouă al ordinii de zi a fost înscris  proiectul de Lege pentru aprobarea 

OUG nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonării la plată - procedură de 
urgenţă, PLx 328/2011 – AVIZ. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi            
(2 abţineri), avizarea favorabilă a iniţiativei legislative în forma adoptată de Senat. 

 
Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 25 mai 2011. 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
1.   Propunerea legislativă pentru completarea art. 13 al Legii nr. 15/1990 privind 

reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale,             
Plx 207/2011. 

2. Propunerea legislativă privind completarea  articolului 45 din Legea nr. 85/2003, 
Legea minelor, Plx 285/2011. 

3. Propunerea legislativă privind modificarea art.3), pct.(8),pct(9) şi pct.(13) al   
Legii nr 85/2006 privind procedura insolvenţei Plx 797/2011. 
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In urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat 
în proxima sedinţă. 

  
Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 26 mai 2011. 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
1. Propunerea legislativă pentru modificarea art.3), pct.(27) al Legii nr.85/2006 

privind procedura insolvenţei.Plx 801/2011. 
2. Propunerea legislativă privind modificarea art.11),lit.c) al Legii nr.85/2006 

privind procedura insolvenţei, Plx 799/2011. 
In urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca  votul să fie dat 

în proxima sedinţă. 
 

 

 PREŞEDINTE, 

 Mihai TUDOSE 

 

                                                SECRETAR,     

         Marin ALMĂJAN 

                                             
 

          Consilier parlamentar  
                              Anca Chiser 
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