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PROCES – VERBAL 
  

al  şedinţelor de comisie din zilele de  08 şi 10 martie 2005 
 
 
 
La lucrările comisiei din zilele de 08 şi 10 martie 2005 au fost prezenţi 25  

deputaţi, fiind absenţi motivat 2, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei  au participat următorii invitaţi: 

 
- domnul Ezékelz Ervin - Ministerul Sănătăţii; 
- domnul Cătălin Teodorescu - Autoritatea naţională pentru 

Protecţia Consumatorului; 
- domnul Mircea Popa - Autoritatea naţională pentru 

Protecţia Consumatorului; 
- domnul Sebastian Bodu - Ministerul Finanţelor 

Publice; 
- doamna Tomi Victoria - Ministerul Finanţelor 

Publice; 
- domnul Gzerkò Làszlò - Autoritatea pentru 

Valorificarea Activelor 
Statului; 

- domnul Răzvan Ţîru - ANSVSA. 
 

 
Lucrările comisiei au fost conduse de domnul Mihai Tănăsescu, 

preşedintele comisiei, care pentru început a supus la vot ordinea de zi. 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

Bucureşti,        14.03.2005  
Nr. 22/112 

Administrator
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I. FOND 
 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 123/2004 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal.PLX71/2005 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 5/2005 pentru modificarea alin. (3) şi (4) ale art. 6 
din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii 
de Export – Import a României EXIMBANK – S.A. şi 
instrumentele specifice de susţinere a comerţului 
exterior.PLX70/2005 
3. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 127/2004 privind preluarea de către Autoritatea 
pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe 
neperformante de la Banca Română pentru Dezvoltare S.A. – 
Groupe Société Générale.PLX69/2005 
4. Proiectul de Lege privind ratificarea Memorandumului de 
Înţelegere între Guvernul României şi Comunitatea Europeană 
privind participarea României la cadrul general pentru finanţarea 
acţiunilor Comunităţii în sprijinul politicii consumatorilor pentru 
anii 2004-2007, semnat la Bruxelles la 22 octombrie 
2004.PLX62/2005 

 
II. AVIZE 

 
5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Chile privind cooperarea în 
domeniul prevenirii şi combaterii consumului ilegal şi a traficului 
ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, semnat la Bucureşti 
la 11 octombrie 2004.PLX80/2005 
6. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea 
în combaterea traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope 
şi precursori, semnat la Bucureşti la 11 octombrie 
2004.PLX81/2005 
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 90/2004 privind unele măsuri pentru pregătirea, în 
vederea privatizării, unor societăţi comerciale producătoare de 
aparatură şi instrumente medicale.PLX74/2005 
8. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în 
care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-
veterinară.PLX73/2005 
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Comisia a început dezbaterea ordinii de zi  cu: 
 

Marţi  08 martie 2005 
 

I. FOND 
 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 123/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal.PLX71/2005 s-a dezbătut în prezenţa domnului Sebastian Bodu 
– secretar de stat Ministerul Finanţelor Publice şi a doamnei Tomi Victoria – director 
general adjunct în cadrul aceluiaşi minister. 

Domnul Sebastian Bodu prezintă membrilor comisiei că pentru societatea 
comercială “Sidex” – S.A. scutirea de la plata impozitului pe profit a încetat la data 
de 31 decembrie 2004 şi susţine reducerea taxelor de timbru pentru activitatea 
notarială, în cazul în care actele translative de proprietate au ca obiect terenuri fără 
construcţii. De asemenea dumnealui prezintă că eliberarea banderolelor utilizate la 
marcarea băuturilor alcoolice este condiţionată de plata anticipată a accizelor. 
Domnia sa consideră că plata anticipată a accizelor este o modalitate abuzivă şi 
aceasta trebuie făcută la momentul comercializării produselor. 

Domnul Sebastian Bodu solicită modificarea termenului de suspendare 
pentru aplicarea prevederilor alin(5) al art. 221 din Legea nr. 571/2003 de la 1 iulie la 
31 decembrie2005. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu are câteva notificări punctuale: 
conform O.U.G. nr. 123/2004 comisia fiscală centrală are competenţa de a emite 
soluţii fiscale individuale anticipate. Problema majoră o constituie accizele la alcool 
care prin acest act normativ aducea în aprobare plata anticipată a acestora. 

Doamna deputat Iordache Graţiela întreabă dacă această amânare nu are 
efect asupra bugetului. 

Doamna Tomi Victoria răspunde că nu. Începând cu data de 01 ianuarie 
2004 există sistemul de antrepozitare fiscală, care este obligatoriu pentru toate ţările 
membre ale Uniunii Europene şi care a revoluţionat impozitul prin accize. Dumneaei 
subliniază că pentru alcool accizarea ar da peste cap sistemul de antrepozitare fiscală 
şi apreciază că dacă această măsură se consideră necesară, aceasta poate interveni 
începând cu 1 ianuarie 2006. 

Domnia sa informează că există o măsură în codul fiscal pentru produsele 
accizabile care se referă la faptul că plata cu o întârziere de 5 zile determină 
retragerea autorizaţiei de antrepozit fiscal. Această măsură a dat rezultate, societăţile 
au fost constrânse să-şi plătească datoriile. 

Domnul deputat Nicolăescu Eugen propune membrilor comisiei să se 
analizeze punctul de vedere al Senatului, care aduce modificări textului iniţial 
referitor la taxele de timbru. Domnia sa întreabă reprezentanţii M.F.P. dacă sunt de 
acord cu modificările Senatului în sensul introducerii sintagmei “din extravilan”. 

Domnul Sebastian Bodu răspunde afirmativ. 
Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu supune la vot aprobarea pe articole: 



 4

- Art.I. punctele 1,2,3,4,5,6 sunt aprobate cu unanimitate de voturi. La 
punctul 6 care se referă la art. 2961  alineatul (2), litera c) domnul deputat Nicolăescu 
Eugen face un comentariu referitor la caracterul legii prin aceea că legea capătă un 
caracter organic. 

- Art. II. Există un amendament din partea comisiei şi anume modificarea 
termenului de 1 iulie 2005, cu data de 31 decembrie 2005. 

- Art. III. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu supune la vot  ,proiectul de lege în 

totalitatea lui. 
În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât 

întocmirea unui raport cu amendamente.       
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 5/2005 pentru modificarea alin. (3) şi (4) ale art. 6 din Legea nr. 
96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export – Import a 
României EXIMBANK – S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a 
comerţului exterior.PLX70/2005 se dezbate în prezenţa domnului Gzerko Laszlo 
vicepreşedinte A.V.A.S. 

Domnul Gzerko Laszlo solicită aprobarea acestei Ordonanţe de urgenţă a 
Guvernului motivând că sunt reglementări contradictorii în Legea nr. 96/2000 faţă de 
cadrul general prevăzut de Legea nr. 31/1990 republicată. 

Domnul deputat Gubandru Aurel face un comentariu referitor la această 
ordonanţă şi anume că aceasta dă posibilitatea A.V.A.S.-ului să poată schimba 
actualul consiliu de administraţie. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu dă o altă formă celor spuse de domnul 
deputat Gubandru şi anume că această ordonanţă dă posibilitatea actualei puteri de a 
schimba consiliul de administraţie indiferent dacă mandatul a expirat sau nu. Domnia 
sa apreciază că hotărârile trebuie luate cu foarte mult discernământ având în vedere 
că funcţionarea Băncii de Export – Import a României EXIMBANK-S.A. are ca scop 
susţinerea comerţului exterior românesc. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu supune la vot acest proiect de lege. 
În urma supunerii la vot, cu 11 voturi pentru, 7 voturi împotrivă şi 1 

abţinere, comisia a hotărât întocmirea unui raport în forma adoptată de Senat. 
3. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 127/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe neperformante de la Banca 
Română pentru Dezvoltare S.A. – Groupe Société Générale.PLX69/2005 se 
dezbate în prezenţa domnului Gzerko Laszlo vicepreşedinte A.V.A.S. 

Domnul Gzerko Laszlo susţine respingerea Ordonanţei de urgenţă nr. 
127/2004 deoarece Banca Română pentru Dezvoltare –S.A. – Groupe Societe 
Generale a solicitat în scris A.V.A.S.-ului de a nu-i mai prelua creanţa neperformantă. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu supune la vot respingerea O.U.G. nr. 
127/2004. 

În urma supunerii la vot, cu 13 voturi pentru, 6 voturi împotrivă, comisia a 
hotărât întocmirea unui raport în forma adoptată de Senat. 

4. Proiectul de Lege privind ratificarea Memorandumului de 
Înţelegere între Guvernul României şi Comunitatea Europeană privind 
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participarea României la cadrul general pentru finanţarea acţiunilor 
Comunităţii în sprijinul politicii consumatorilor pentru anii 2004-2007, semnat 
la Bruxelles la 22 octombrie 2004.PLX62/2005 s-a dezbătut în prezenţa domnului 
Cătălin Florin Teodorescu -  secretar de stat Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Consumatorului. 

Domnul Cătălin Florin Teodorescu prezintă membrilor comisiei că 
memorandumul ratificat prin prezenta lege este o necesitate a contextul integrării 
României în Uniunea Europeană, în vederea derulării, dezvoltării şi implementării 
unor proiecte de interes comun ce pot fi concretizate prin participarea României la 
Cadrul General pentru finanţarea acţiunilor Comunităţii în sprijinul politicii 
consumatorilor pentru anii 2004 – 2007.  

În urma supunerii la vot, cu unanimitate, comisia a hotărât întocmirea 
unui raport în forma prezentată de Guvern. 
 

Joi 10 martie 2005 
 

II. AVIZE 
 
5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 

României şi Guvernul Republicii Chile privind cooperarea în domeniul 
prevenirii şi combaterii consumului ilegal şi a traficului ilicit de stupefiante şi 
substanţe psihotrope, semnat la Bucureşti la 11 octombrie 2004.PLX80/2005 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate, comisia a hotărât întocmirea 
unui aviz în forma prezentată de Guvern. 

6. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea 
traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, semnat la 
Bucureşti la 11 octombrie 2004.PLX81/2005 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate, comisia a hotărât întocmirea 
unui aviz în forma prezentată de Guvern. 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 90/2004 privind unele măsuri pentru pregătirea, în vederea 
privatizării, unor societăţi comerciale producătoare de aparatură şi instrumente 
medicale.PLX74/2005 s-a dezbătut în prezenţa domnului Szekely Ervin – secretar de 
stat Ministerul Sănătăţii. 

Domnul Szekely Ervin prezintă membrilor comisiei situaţia societăţii 
comerciale “Sanevit 2003” – S.A. şi a societăţii comerciale “Famos” – S.A. care au 
nevoie de o majorare a capitalului social ,care să se facă prin aport în numerar al 
Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului . Majorarea cu 40 miliarde lei a 
capitalului societăţii comerciale “Sanevit 2003” şi cu 20,4 miliarde lei a capitalului 
societăţii comerciale “Famos”- S.A. au ca scop acoperirea cheltuielilor aferente 
continuării ritmice a activităţii de producţie. 

Doamna deputat Iordache Graţiela îl întreabă pe domnul Szekelz Ervin 
dacă  cunoaşte câţi bani au venit de la buget. 

Domnul Szekely Ervin nu cunoaşte aceste cifre. 
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Domnul deputat Nicolăescu Eugen întreabă dacă sumele solicitate au fost 
virate de către A.V.A.S. 

Domnul Szekely Ervin răspunde afirmativ. 
Domnul deputat Nicolăescu Eugen apreciază că astfel, cele două societăţi 

comerciale sunt mai atractive pentru privatizare. 
Domnul deputat Popeangă Petre arată că societatea comercială “Sanevit 

2003” a avut o serie de probleme de natură tehnică, care făcea ineficientă producerea 
de ace şi siringi. Domnia sa întreabă dacă acestea au fost rezolvate şi dacă membrii 
comisiei pot fi asiguraţi că aceste probleme tehnice nu se transmit şi în condiţiile 
acestei infuzii de capital. 

Domnul Szekelz Ervin confirmă că aceste probleme tehnice au fost 
rezolvate, s-a importat din Italia o nouă tehnologie care asigură o producţie 
comparabilă cu cea din Uniunea Europene. 

Domnul deputat Popeangă Petre consideră că în condiţiile în care problema 
tehnică s-a rezolvat atunci se justifică acest aport de capital. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu supune la vot acest proiect de lege. 
În urma supunerii la vot, cu un vot împotrivă – domnul deputat Baban 

Ştefan – Grupul Parlamentar PRM, comisia a hotărât întocmirea unui aviz în forma 
adoptată de Senat. 

8. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară 
activităţi de asistenţă sanitar-veterinară.PLX73/2005 s-a dezbătut în prezenţa 
domnului Răzvan Tîru – secretar de stat A.N.S.V.S.A. 

Domnul Răzvan susţine adoptarea acestei ordonanţe şi susţine 
amendamentul formulat de Guvern referitor la implicarea consiliului local în 
vânzarea imobilelor.  

Domnul deputat Merka Adrian întreabă dacă aceste imobile au fost 
verificate. 

Domnul Răzvan Tîru răspunde că ordonanţa va gestiona vânzarea bunurilor 
care aparţin Agenţiei Domeniilor Statului. 

Domnul deputat Nicolăescu Eugen întreabă de ce Senatul a respins această 
ordonanţă atât în comisii cât şi în plen. 

Domnul Răzvan Tîru argumentează că implicarea consiliului local trebuie 
să se facă numai acolo unde este cazul şi susţine încă o dată necesitatea ca aceste 
clădiri să fie trecute în proprietatea medicilor veterinari. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu supune la vot O.U.G. nr. 89/2004 
privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-
veterinară, în forma prezentată de Guvern. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate, comisia a hotărât întocmirea 
unui aviz în forma prezentată de Guvern. 
 

 
Mihai Nicolae Tănăsescu 

PREŞEDINTE 
 

Întocmit, 
Giorgiana Ene 


