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Comisia pentru politică
economică, reformă şi
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Bucureşti,
Nr. 21/I/307/23.04.2002

Sinteza lucrărilor Comisiei
din  zilele de 23 şi 24 aprilie 2002

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi şi 3 absenţi, în
zilele de 23.04.2002  şi 24.04.2002.

Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea:

     Marţi, 23 aprilie 2002:
   1. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 133/1999
privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea
întreprinderilor mici şi mijlocii (PL 73/25.02.2002).

          2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

     Miercuri, 24 aprilie 2002:
   1. Continuarea dezbaterilor pentru  avizarea în fond a proiectului

de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2002 privind unele
măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de
privatizare a societăţilor comerciale (PL 41/05.02.2002).

    2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

Marţi, 23 aprilie 2002:

Au fost invitate şi au participat la lucrările Comisiei, următoarele
persoane:

- din partea Ministerului pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii şi
Cooperaţie: domnul Ion Taban� secretar de stat.

           Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu
Ruşanu şi de domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe.
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          La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă propunerea
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 133/1999 privind
stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea
întreprinderilor mici şi mijlocii.  

          Consiliul Legislativ a acordat aviz favorabil  iniţiativei legislative.
Punctul de vedere al Guvernului cu privire la această propunere

legislativă a fost negativ.
Comisia pentru industrii şi servicii a acordat aviz favorabil acestei

propuneri legislative.
Iniţiatorii au prezentat iniţiativa legislativă arătând că prin acest act

normativ se urmăreşte înlăturarea unor probleme apărute în procesul punerii în
aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 133/1999. Una din aceste probleme se referă la
stabilirea numărului mediu scriptic de angajaţi la o întreprindere mică sau
mijlocie. Astfe, angajatorii, întreprinzătorii, care au ca angajaţi în marea lor
majoritate femei, şi unii dintre ei, care au mai mulţi angajaţi (aproximativ 200-
220 de persoane) se confruntă cu situaţia de a avea deodată 40-50 de cazuri de
concediu de maternitate, conform Legii nr. 19/2000, privind sistemul public de
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

Pentru a evita situaţia paradoxală în care două persoane sunt
considerate că lucrează propriu-zis, conform literei legii, şi totuşi, numai o
singură persoană efectuează muncă în beneficiul întreprinderii respective, este
necesară modificarea art. 5 al Legii nr. 133/1999, ca persoanele care sunt în
concediu pentru creşterea copilului, pentru doi sau trei ani, sau sunt în concediu
pentru sarcină sau lăuzie, sau sunt în incapacitate temporară de muncă, să nu fie
incluse în �numărul mediu scriptic anual de persoanal�  conform Legii nr.
133/1999.

Domnul secretar de stat Ion Taban a argumentat punctul de vedere,
negativ, al Guvernului, subliniind faptul că sistemul statistic al salariilor din
România este aliniat din punct de vedere conceptual şi metodologic la statistica
salariilor din Uniunea Europeană şi la recomandările Organizaţiei Internaţionale
a Muncii. Prin urmare, indicele �numărul mediu scriptic anual� nu figurează în
sistemul statistic din România, utilizându-se conceptul de �număr mediu lunar
de salariaţi�.

De asemenea, domnul secretar de stat Ion Taban a afirmat că
terminologia utilizată în cuprinsul propunerii legislative necesită a fi corelată cu
Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări
sociale.
 Domnul secretar de stat Ion Taban a declarat că, potrivit
programului legislativ propriu, Ministerul pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii
şi Cooperaţie va elabora, până la 31 iulie 2002, un proiect de act normativ pt
modificarea şi completarea Legii nr. 133/1999. Domnul secretar de stat Ion
Taban a afirmat că reglementările cuprinse în iniţiativa legislativă ar putea
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împiedica închiderea capitolului corespunzător din acordul de aderare al
României la Uniunea Europeană.

Domnul deputat Francisc Pecsi a afirmat că reglementările cuprinse
în propunerea legislativă sunt pur tehnice, neavând nici o influenţă asupra
acordului de aderare al României la Uniunea Europeană.

Domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe a declarat că prevederile
acestei iniţiative legislative au ca repercursiuni modificarea modului de calcul al
numărului mediu scriptic pentru microîntreprinderi, existând astfel o
discriminare pozitivă a acestora faţă de celelalte întreprinderi, care îşi vor
calcula numărul mediul scriptic conform prevederilor Legii nr. 133/1999.

Domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe a spus că o soluţie ar fi o
modificare a Legii statisticii publice, respectiv a  modului de calcul al indicelui
�numărul mediu scriptic anual�, pentru a fi o reglementare unitară în acest
domeniu.

Domnul deputat Ştefan Giuglea a fost de acord cu punctul de
vedere al iniţiatorilor, susţinând că prevederile acestei propuneri sunt bune,
existând multe cazuri de întreprinderi din domeniul confecţiilor unde sunt
angajate multe femei şi care se încadrează în aceeaşi speţă prezentată de
iniţiatori.

Domnul deputat Eugen Arnăutu nu a fost de acord cu susţinerea
acestei iniţiative legislative, deoarece prevederile acesteia alterează spiritul
iniţial al Legii nr. 133/1999, creând o breşă pentru speculanţii care vor dori să
încalce legea.

Doamna deputat Cornelia Lepădatu a afirmat că trebuie păstrată
aceeaşi metodologie de calcul al indicelui �numărul mediu scriptic anual�,
subliniind că problemele punctuale enunţate în iniţiativa legislativă se pot
rezolva şi altfel.

Doamna deputat Cornelia Lepădatu a propus respingerea
propunerii legislative.

Cu 23 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri a fost respinsă
propunerea legislativă.

Din numărul total de 31 deputaţi au absentat: grup parlamentar
PSD: Popescu Ioan Dan, Puwak Hildegard Carola şi Cazan Leonard.

La punctul 2 al ordinei de zi, la alte probleme curente ale activităţii
comisiei, domnii deputaţi au votat, în unanimitate, completarea ordinei de zi
pentru ziua de 24.04.2002 cu proiectul de Lege privind impozitul pe profit (PL.
208/22.04.2002). Cu acest proiect de lege Comisia a fost sesizată pentru
acordarea unui aviz simplu către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci,
termenul de depunere al raportului la această comisie fiind 30 aprilie 2002.
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Miercuri, 24 aprilie 2002:

Au fost invitate şi au participat la lucrările Comisiei, următoarele
persoane:

- din partea Ministerului Finanţelor Publice: doamna Cornelia
Petreanu � director general şi domnul Cătălin Lefter � expert;

- din partea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului: domnul Iacob Zelenco � secretar de stat, doamna
Adriana Bîrzan � consilier, doamna Aida Sandulache � consilier juridic şi
domnul Răzvan Iorga Balatu � consilier juridic.

         Lucrările şedinţei au fost conduse de  domnul preşedinte Dan Radu
Ruşanu şi de domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe.

La primul punct al ordinei de zi a avut loc dezbaterea proiectului
de Lege privind impozitul pe profit. Cu acest proiect de lege a fost sesizată în
fond Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, comisia noastră urmând să acorde
acestei iniţiative legislative aviz simplu. Consiliul Legislativ a acordat aviz
favorabil proiectului de lege. Proiectul de Lege privind impozitul pe profit are
ca obiect de reglementare stabilirea obligaţiei privind plata impozitului pe
profit, fiind propusă pentru abrogare Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 care, în
prezent, reglementează această obligaţie, precum şi prevederi din celelalte acte
normative referitoare la impozitul pe profit.

Reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice a prezentat proiectul
de lege, precizând că iniţierea acestuia este determinată de necesitatea
reglementării unitare a impozitului pe profit, înlăturarea paralelismelor,
înlocuirea facilităţilor fiscale privind impozitul pe profit care sunt greu de
controlat de către organele fiscale, în contextul măsurilor de armonizare a
legislaţiei româneşti cu legislaţia comunitară.

Reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice a precizat
principalele modificări aduse de ordonanţă:

- deducerea specială de 20% din valoarea mijloacelor fixe
amortizabile, precum şi recunoaşterea amortizării accelerate fără
aprobarea organelor fiscale, aplicabile în mod nediscriminatoriu
pentru toate categoriile de contribuabili;

- posibilitatea contribuabililor de a opta pentru amortizarea
accelerată fără aprobarea organelor fiscale pentru următoarele
categorii de active corporale: echipamente tehnologice, maşini,
utilaje şi instalaţii de lucru, computere şi echipamente
periferice;
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- creşterea cotei de impozit pe profit aferentă activităţilor de
export către cota de 12,5%, urmând ca din anul 2004 să se
aplice cota standard (25%);

- explicitarea sumelor utilizate pentru constituirea sau majorarea
rezervelor pentru societăţile comerciale şi posibilitatea
deductibilităţii acestora la calculul profitului impozabil;

- s-au introdus prevederi pe linia încheierii exerciţiului anual
fiscal, creându-se posibilitatea agenţilor economici de a opta
pentru plata impozitului pe profit la data de 25 ianuarie a anului
următor pentru anul precedent în cazul în care contribuabilul şi-
a încheiat situaţiile financiare;

- s-au instituit reglementări pentru combaterea capitalizării
subţiri, prin recunoaşterea cheltuielilor cu dobânzile plătite de
către contribuabilii care au un grad mare de îndatorare;

- s-au instituit reguli  simplificate de determinare a profitului
impozabil.

           Domnul deputat Napoleon Pop a afirmat că, la momentul discutării
pe comisii a Legii bugetului de stat pe anul 2002, grupul parlamentar PNL a
avut o propunere de reducere a impozitului pe profit la 15%, care nu a fost
aprobată.

Domnul deputat Napoleon Pop a declarat că pentru acest proiect de
lege comisia noastră trebuia să fie sesizată în fond, alături de Comisia pentru
buget, finanţe şi bănci, deoarece efectele legii au impact asupra economiei
naţionale, problematică ce face parte din obiectul de activitate al Comisiei
pentru politică economică, reformă şi privatizare.

După discuţiile generale s-a trecut la dezbaterea pe articole,
votându-se articol cu articol.

Cu 23 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri a fost aprobat
întregul proiect de lege.

La al doilea punct al ordinei de zi a avut loc continuarea dezbaterii
pe fond a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate
prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale.

S-a trecut la dezbaterea pe articole, votându-se în continuare,  de la
capitolul 5 până la art. 17, inclusiv.

In unanimitate s-a votat continuarea dezbaterilor pentru şedinţa
viitoare.

Din numărul total de 31 deputaţi au absentat: grup parlamentar
PSD: Popescu Ioan Dan, Puwak Hildegard Carola şi Cazan Leonard.
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         PREŞEDINTE,

      Dan Radu Ruşanu             SECRETAR,

Lucia-Cornelia Lepădatu

Expert parlamentar
Alina Hodivoianu


