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 Marţi, 26 octombrie 2004 
 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul deputat Ludovic Mardari – în calitate de iniţiator 
şi reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice: doamna Georgeta Petre – director, 
Ministerului Economiei şi Comerţului: domnul Cornel Bobâlcă – consilier şi doamna Daniela 
Motoşcă – referent de specialitate. 

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 
propunerii legislative pentru completarea articolului 67 din Legea nr. 31/1990 privind 
societăţile comerciale, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 
 Domnul deputat Ludovic Mardari a prezentat propunerea legislativă arătând 
necesitatea aprobării sale. Domnul deputat Ludovic Mardari a spus că agenţii economici sunt 
obligaţi, conform legii, ca după fiecare trimestru de activitate, să prezinte o declaraţie la 
administraţia fiscală teritorială, declaraţie în care este menţionat impozitul pe profit. Cum 
impozitul pe profit se plăteşte trimestrial, nu mai rămâne decât să se achite şi impozitul pe 
dividende şi distribuirea lor poate avea loc, în aceste condiţii. 
 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că introducerea sistemului de 
distribuire trimestrială de dividende conduce la apariţia unor dificultăţi serioase în ceea ce 
priveşte stabilirea valorii reale a profiturilor. 
 Domnii deputaţi au dorit să ştie: 1) ce se întâmplă în cazul în care un acţionar îşi ridică 
dividendele şi apoi îşi vinde acţiunile deţinute la societate unei alte persoane; 2) dacă în 
Codul fiscal există reglementări cu privire la modalitatea de calcul a impozitului pe 
dividende, existând astfel o corelaţie între Legea nr. 31/1990 şi Codul fiscal. 
 
 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că există posibilitatea ca după 
distribuirea dividendelor în avans, acţiunile să poată fi transmise altor persoane ceea ce 
complică foarte mult acţiunea de recuperare a eventualelor dividende acordate în plus faţă de 
rezultate anuale, dat fiind că unele persoane care au beneficiat de dividende nu ar mai avea 
calitatea de acţionari ai societăţii. 
 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că există corelaţie între Legea 
nr. 31/1990 şi Codul fiscal, iar dacă prin iniţiativa de astăzi s-ar schimba art. 67 din Legea nr. 
31/1990 atunci ar trebui făcute modificări şi în Codul fiscal. 
 Doamna deputat Lucia Cornelia Lepădatu a propus să fie supusă la vot respingerea 
propunerii legislative. 
 Cu 21 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 4 abţineri s-a aprobat proiectul de lege, în 
forma adoptată de Senat în şedinţa din 20 septembrie 2004. 

GUEST



 Din numărul total de 30 deputaţi, membri ai Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare a absentat : grup parlamentar PSD: Dan Ioan  Popescu.  
 
 

 Miercuri, 27 octombrie 2004 şi Joi, 28 octombrie 2004 
 Ordinea de zi a fost următoarea: 

 1. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2005 şi a 
Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005.  
 2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
 
 In zilele de 27 şi 28 octombrie 2004 membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au avut de studiat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2005 şi a 
Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005. De asemenea, domnii 
deputaţi au elaborat amendamente cu privire la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2005 
şi a Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005.  
 Din numărul total de 30 deputaţi, membri ai Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare a absentat : grup parlamentar PSD: Dan Ioan  Popescu.  

 
  PREŞEDINTE, 

Dan Radu Ruşanu 
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