
Parlamentul  României

PROCES � VERBAL

al  şedinţei comisiei din zilele de 23 şi 24 aprilie 2002

La lucrările comisiei din zilele de 23 şi 24 aprilie 2002 sunt prezenţi 25
deputaţi, fiind absenţi motivat 0, iar nemotivat 0.

La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi:

- domnul Ungurean Laurenţiu - Ministerul Muncii şi Solidarităţii
Sociale;

- doamna Cristina Stroe - Ministerul Muncii şi Solidarităţii
Sociale;

- doamna Maria Manolescu - Ministerul Finanţelor Publice;
- doamna Ionescu Elena - Ministerul Finanţelor Publice;
- domnul Grama Petrică - Ministerul Finanţelor Publice;
- domnul Costache Ivanov - Ministerul Justiţiei;
- doamna Iliescu Nicoleta - Ministerul Justiţiei;
- domnul Bulumete Dumitru - Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi

Mijlocii şi Cooperaţie.

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Florin Georgescu, preşedintele
comisiei.

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

Bucureşti,         25.04.2002
Nr. 22/249
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Comisia a adoptat cu majoritate de voturi următoarea ordine de zi:

I. FOND

1. Proiectul de Lege privind impozitul pe profit. PL208/2002

II. AVIZE

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional
Anticorupţie.PL190/2002
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 181/2001 privind modificarea şi completarea
Legii nr. 314/2001 pentru reglementarea situaţiei unor societăţi
comerciale.PL197/2002
4. Proiectul de Lege privind organizarea şi desfăşurarea unor
activităţi economice de către persoane fizice.PL195/2002
5. Propunerea legislativă privind înfiinţarea comunei Negreni,
judeţul Cluj.PL10/2002
6. Propunerea legislativă privind înfiinţarea comunei Negreni,
judeţul Cluj.PL53/2002

Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu:

II. AVIZE

Dezbaterile au început cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a  Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
(PL190/2002) � punctul doi de pe ordinea de zi.

Domnul Secretar de Stat Alexe Costache Ivanov � Ministerul Justiţiei � a
făcut o scurtă prezentare a raţiunilor care au stat la baza elaborării prezentului proiect
de lege. Domnia sa a precizat că prin acest act normativ se instituie Parchetul
Naţional Anticorupţie, ca o structură puternică în ofensiva declanşată pe toate
planurile în lupta împotriva corupţiei.

Parchetul Naţional Anticorupţie este conceput ca parchet specializat în
combaterea infracţiunilor de corupţie, cu atribuţii pe întreg teritoriul ţării, fiind
condus de un procuror general şi coordonat de procurorul general al Parchetului de pe
lângă Curtea Supremă de Justiţie. Este organizat, la nivel central, în două secţii: una
specializată în combaterea corupţiei şi una specializată în combaterea infracţiunilor
conexe infracţiunilor de corupţie şi este un organism independent în raport cu
instanţele judecătoreşti, precum şi în relaţiile cu celelalte autorităţi publice,
exercitându-şi atribuţiile numai în temeiul legii şi pentru asigurarea respectării
acesteia, a precizat domnul secretar de stat Alexe Costache Ivanov.
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În scopul efectuării activităţilor de descoperire a infracţiunilor de corupţie,
în cadrul Parchetului funcţionează ofiţeri de poliţie, constituind poliţia judiciară,
precum şi specialişti cu înaltă calificare în domeniul economic, financiar, bancar,
vamal, informatic şi în alte domenii, pentru clarificarea unor aspecte tehnice în
activitatea de urmărire penală.

Domnul preşedinte Florin Georgescu, Grupul Parlamentar PSD, recomandă
ca în cadrul infracţiunilor de corupţie să fie cuprinse şi faptele de evaziune fiscale.

În urma dezbaterilor, comisia, cu 22 de voturi pentru şi 3 împotrivă, a
hotărât elaborarea unui aviz în forma prezentată de Guvern.

În continuare, a fost supus atenţiei plenului comisiei, în vederea dezbaterii,
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului nr.
181/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr. 314/2001 pentru
reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale (PL197/2002) � punctul 3 de pe
ordinea de zi.

Dezbaterile asupra acestui proiect de lege s-au desfăşurat în prezenţa
domnului Bulumete Dumitru � secretar de stat în cadrul Ministerul pentru
Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, care precizează membrilor comisiei că
un număr foarte mare de societăţi comerciale supuse dispoziţiilor Legii nr. 314/2001
au datorii care au fost preluate la datoria publică internă, prin preluarea la această
datorie a activelor bancare cesionate la Agenţia pentru Valorificarea Activelor
Bancare, şi de aceea măsura de dizolvare, lichidare şi radiere a acestora, cel mai
târziu la data de 26 decembrie 2001, poate provoca serioase prejudicii procesului de
recuperare a creanţelor neperformante preluate la datoria publică internă.

De asemenea, radierea societăţii din oficiu, ca efect al dizolvării de drept
fără deschiderea procesului de lichidare judiciară, poate conduce la dispariţia
patrimoniului societăţilor respective fără nici o responsabilitate din partea
administratorului.

Pentru evitarea unor astfel de situaţii, completează Domnia sa, se impune
modificarea Legii nr. 314/2001, după cum urmează:

- oferirea posibilităţii creditorilor de a cere lichidarea judiciară pe calea
recursului formulat;

- prelungirea termenului pentru radiere, prevăzut la art. 5 din lege;
- modificarea art. 7, deoarece transmiterea universală a patrimoniului

societăţii către asociatul unic face imposibilă aplicarea art. 477 din
Codul Civil privind regimul juridic al �averii vacante şi fără stăpân�.

În urma analizării pe articole, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui aviz în forma adoptată se Senat.

Proiectul de Lege privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi
economice de către persoane fizice (PL195/2002) � punctul 4 de pe ordinea de zi �
s-a dezbătut în prezenţa domnului Ungureanu Laurenţiu şi a doamnei Cristina Stroe �
Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale - şi a domnului Bulumete Dumitru �
Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie.
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Domnul Ungureanu Laurenţiu precizează membrilor comisiei că legislaţia
în vigoare privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice este
deficitară, că Decretul � Lege nr. 54/1990 conţine prevederi care nu mai au
aplicabilitate în prezent, precum şi restricţii care nu permit cetăţenilor străini să
iniţieze şi să desfăşoare activităţi economice, ca angajaţi proprii, în România.

De aceea s-a impus elaborarea acestui proiect de lege care stabileşte
cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească persoanele fizice pentru a fi autorizate să
desfăşoare activităţi independente sau în cadrul asociaţiilor familiale.

În acest context, este reglementată şi problema recunoaşterii documentelor
de calificare ale persoanelor care au absolvit forme de pregătire profesională în
străinătate, ca şi a atestării competenţelor profesionale ale persoanelor care nu au
documente de calificare, dar pot dovedi ca au prestat activitatea pentru care cer
autorizarea.

Prin acest proiect de lege se precizează de asemenea, atribuţiile consiliilor
locale, primăriilor şi prefecturilor în legătură cu condiţiile de autorizare, eliberarea
autorizaţiilor şi controlul asupra activităţilor economice ale acestor persoane fizice şi
sunt reglementate drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice în cadrul activităţilor pe
care le realizează în  baza autorizaţiei precum şi sancţiunile care se aplică celor care
nu respectă condiţiile prevăzute de lege.

În urma analizării pe articole, comisia, cu 22 de voturi pentru şi 3
împotrivă, a hotărât elaborarea unui aviz în forma prezentată cu amendamentul ca pe
tot cuprinsul legii sintagma �liberale� să fie înlocuită cu expresia �libere�.

5. Propunerea legislativă privind înfiinţarea comunei Negreni, judeţul
Cluj.PL10/2002

6. Propunerea legislativă privind înfiinţarea comunei Negreni, judeţul
Cluj.PL53/2002

În urma dezbaterilor asupra propunerilor legislative de la punctele 5 şi 6,
comisia, cu 19 voturi pentru şi 6 abţineri, a hotărât elaborarea unor avize de
respingere din următoarele considerente:

Conform art. 5 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naţional � Secţiunea a IV-a, Reţeaua de localităţi şi
organizarea de noi comune se face �prin lege la propunerea consiliului local, în urma
consultării prin referendum local a populaţiei, din unitatea administrativ � teritorială
de la care se preiau localităţile rurale şi a populaţiei din unităţile administrativ �
teritoriale la care se preiau localităţile rurale în cauză, pe baza documentaţiei prin
care se atestă îndeplinirea condiţiilor minime cuprinse în anexa nr. IV�.

Propunerile legislative trebuiau însoţite de hotărârea Consiliului Local al
comunei Ciucea, judeţul Cluj, de organizare a referendumului potrivit Legii nr.
3/2000, precum şi de procesele verbale privind desfăşurarea referendumului.

Iniţiativele legislative ar trebui completate cu dispoziţii referitoare la modul
în care se vor constitui şi vor funcţiona autorităţile administraţiei publice locale ale
comunelor Ciucea şi Negreni, până la următoarele alegeri locale, precum şi cu
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dispoziţii referitoare la repartizarea între cele două comune a veniturilor şi
cheltuielilor bugetului actualei comune Ciucea.

I. FOND

1. Proiectul de Lege privind impozitul pe profit. PL208/2002

În deschiderea dezbaterilor asupra acestui proiect de lege domnul deputat
Eugen Nicolaescu, Grupul Parlamentar PNL, propune amânarea examinării pe
articole a acestui act normativ întrucât timpul de la primirea proiectului până la
momentul dezbaterii a fost insuficient pentru formularea amendamentelor.

Din aceste considerente au avut loc doar dezbaterii generale, urmând ca
dezbaterile pe articole să aibă loc marţi 30.04.2002.

PREŞEDINTE,

Prof.dr. Florin Georgescu

Întocmit,
Măţan Ofelia
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