
 

 

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru politică            
economică, reformă şi privatizare 

 Bucureşti,  
Nr. 21/1115/ 23.10.2003 

 
Sinteza lucrărilor Comisiei  

din  zilele de 21 şi  22 octombrie 2003 
    

             
            Marţi, 21 octombrie 2003 

Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea: 

          1. Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea art. 19 alin. (2) din Legea nr. 
345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată. 
          2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
 
             La dezbateri a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice: domnul 
Mihai Hură - director general adjunct. 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu şi de 
domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin. 
  
 La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea propunerii 
legislative pentru modificarea art. 19 alin. (2) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea 
adăugată. 
 Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a prezentat, în locul iniţiatorului, propunerea 
legislativă.  
  Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că, în legătură cu propunerea de 
a scoate de sub incidenţa art. 19 alin. (2) a cheltuielilor de transport şi asigurare, cu motivaţia 
că ele sunt luate în calculul bazei de impozitare a taxelor vamale, ce se regăsesc la rândul lor 
în baza de calcul a TVA (potrivit art. 19 alin. (1)) nu poate fi acceptată. 
 Cu 26 voturi pentru, 2 împotrivă şi o abţinere, iniţiativa domnului deputat Stanciu Zisu 
a fost respinsă, deoarece textul actual al prevederilor existente este mai avantajos pentru 
agenţii economici şi în concordanţă cu prevederile Directivei a VI-a a Uniunii Europene.   
 Din numărul total de 30 deputaţi a absentat : grup parlamentar PSD - Dan Ioan  
Popescu.  
         
 
             Miercuri, 22 octombrie 2003 

Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea: 

          1. Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 88/2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 
privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi 
naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat. 
           2. Informare privind stadiul aplicării politicii în domeniul IMM de către Agenţia 
Naţională pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii. 
          3. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
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             La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, din partea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea 
Participaţiilor Statului: domnul Claudiu Seucan - vicepreşedinte şi domnul Mihai Olariu - 
consilier. 
   

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

 La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în fond a 
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2003 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de 
restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi 
societăţi comerciale cu capital majoritar de stat. 
 Reprezentantul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului a 
prezentat proiectul de lege arătând necesitatea aprobării acestuia. 
 Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a propus ca amendamentul admis al doamnei 
deputat Smaranda Dobrescu şi a domnului deputat Viorel Hrebenciuc la art. 7 alin. (1) al 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 să fie respins şi trecut la amendamente 
respinse, deoarece textul acestui amendament se suprapune cu textul propus prin Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 88/2003. 
 Domnii deputaţi au dorit să ştie de ce salariaţii care au contract de muncă pe perioadă 
determinată, care expiră pe 31 decembrie 2003, trebuie să intre sub incidenţa ordonanţei şi să 
beneficieze de salarii compensatorii ca şi salariaţii care au contract de muncă pe perioadă 
nedeterminată. 
 Reprezentantul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului a 
spus că prin art. II se doreşte ajutarea unor oameni şi nu ajutarea unei anumite firme private, 
subliniid faptul că prevederea doreşte să nu existe o discriminare între diferiţi salariaţi care fac 
parte din aceeaşi categorie de muncitori, având o pregătire profesională asemănătoare.  
 Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a propus trecerea la dezbaterile pe articole ale 
ordonanţei. 
 Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a supus la vot membrilor comisiei  propunerea 
ca textul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2003 să fie preluat sub formă de 
amendamente ale comisie la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003. 
 Cu 23 voturi pentru şi 5 împotrivă s-a aprobat propunerea de preluare a textului 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2003, sub formă de amendamente ale comisie, la 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003. 
 A fost supusă la vot  şi propunerea făcută de domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin, 
de a scoate din raport amendamentul admis al doamnei deputat Smaranda Dobrescu şi a 
domnului deputat Viorel Hrebenciuc la art. 7 alin. (1) al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 8/2003, astfel încât acesta să fie respins şi trecut la amendamente respinse, deoarece textul 
amendamentui se suprapune cu textul propus prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
88/2003. 
 Cu 22 voturi pentru şi 6 împotrivă propunerea domnului vicepreşedinte Gheorghe 
Marin a fost aprobată. 
 Cu 24 voturi pentru şi 4 abţineri proiectul de lege a fost respins deoarece conţinutul 
acestuia se va prelua, sub formă de amendamente ale comisiei, la Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 8/2003, pentru care se va înainta plenului Camerei Deputaţilor un raport 
înlocuitor. 
 
 La punctul 2 al ordinei de zi a fost înscrisă informarea privind stadiul aplicării politicii 
în domeniul IMM de către Agenţia Naţională pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii. 
 Membrii comisiei au reprogramat acest punct de pe ordinea de zi pentru o şedinţă 
viitoare,  pentru a i se acorda un timp suficient Agenţiei Naţionale pentru Intreprinderi Mici şi 
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Mijlocii  în vederea pregătirii unui material care să răspundă punctual întrebărilor domnilor 
deputaţi.  
 La ultimul punct de pe ordinea de zi, domnul deputat Emil Rădulescu a dorit lămuriri 
cu privire la activitatea subcomisiei care se ocupă de Legea cooperaţiei, din care fac parte şi 
deputaţi din cadrul comisiei noastre. 
 Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a spus că deocamdată subcomisia a primit 
aviz din partea Biroului Permanent cu privire la componenţa sa, urmând a-şi începe activitatea 
după ce se va finaliza în cadrul Camerei Deputaţilor dezbaterile asupra proiectului bugetului 
pe 2004. 
 Din numărul total de 30 deputaţi au absentat : grup parlamentar PSD: Dan Ioan  
Popescu şi  grup parlamentar PRM: Ion Mocioi. 
 
  
            
           

  PREŞEDINTE, 

Dan Radu Ruşanu 
 
                                                             SECRETAR, 
                                                                 Iuliu Vida     
 
                          Expert parlamentar 
                 Alina Hodivoianu 
           
 
 
 
  
  
  
  
   
  
 
  
  
  
 
  
  

 


