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Marţi, 8 februarie 2005 
 
 Ordinea de zi a fost următoarea: 
 
     1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.142/2004 pentru 
suspendarea aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.101/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Statului a unor creanţe fiscale asupra societăţilor comerciale ''RAFO'' - 
S.A. Oneşti şi ''CAROM'' - S.A. Oneşti.(PLx 1/1.02.2005).                                                     

     2. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.138/2004 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal. (PLx 
2/1.02.2005).                                                                                                                       

     3. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi din totalul de 25 de 
membrii.   

 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 
şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului 
Finanţelor Publice: doama Cornelia Petreanu – director general, doamna 
Gabriela Tudose - şef serviciu.  

 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 
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 La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea, în 

procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.142/2004 pentru suspendarea aplicării prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2004 privind preluarea de către 
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe fiscale asupra 
societăţilor comerciale ''RAFO'' - S.A. Oneşti şi ''CAROM'' - S.A. Oneşti. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 27 ianuarie 2005. 
 
Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a prezentat proiectul de 

lege, subliniind faptul că, prin prezentul act normativ  se impune suspendarea 
aplicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2004 privind preluarea de 
către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe fiscale 
asupra societăţilor comerciale ''RAFO'' - S.A. Oneşti şi ''CAROM'' - S.A. Oneşti, 
din următoarele considerente: în scopul reevaluării impactului pe care măsurile 
cuprinse în acest act normativ le au în plan economic şi social, pentru 
clarificarea litigiilor juridice născute ca urmare a emiterii acestei ordonanţe, 
precum şi pentru punerea de acord cu Programul de Guvernare pe perioda 2005-
2008, aprobat prin hotărârea Parlamentului nr.24/2004 pentru acordarea 
încrederii Guvernului. 

De asemenea, reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a mai 
menţionat faptul că, recurgerea la calea delegării legislative, în temeiul art.115 
ali.(4) din Constituţia României, republicată, rezultă din necesitatea evaluării 
consecinţelor civile şi comerciale ca urmare a aplicării prevederilor prezentului 
act normativ. 

 
Domnul preşedinte Mihai Tudose a solicitat explicaţii referitoare la 

motivaţia acestei act normativ având în vedere faptul că există o instituţie, 
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, care se ocupă cu 
recuperearea acestor creanţe.  

Domnul deputat Emil Moldovan a declarat că va vota împotriva acestui 
act normativ deoarece nu înţelege ce se suspendă. Ordonanţa transferă datoriile 
de la Ministerul Finanţelor Publice la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 
Statului şi care, din punct de vedere tehnic s-au transferat deja.  

Domnul deputat Marin Almăjanu a spus că Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor Statului nu are capacitatea de a aplica prevederile 
prezentului act normativ. Datoriile societăţii au fost realizate cu complicitatea 
unor înalţi funcţionari, bugetul de stat fiind lipsit de peste 16 mii de miliarde. 
Instituţiile statului care trebuie să se ocupe, Parchetul, ANAF, etc nu pot face 
nimic în acest moment. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului nu 
are capacitatea de a recupera aceste datorii, la fel ca şi în cazul Noble Ventures.   
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Domnul deputat Cornel Popa a declarat că totul porneşte de la semnalele 
internaţionale ale instituţiilor cu care se negociază intrarea României în Uniunea 
Europeană, fiind vorba despre modul de a interveni într-o economie liberă, prin 
Ordonanţa 101/2004. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a subliniat faptul că, Ordonanţa nu 
vorbeşte despre persoane, ci despre un agent economic, fiind aplicată şi în cazul 
Petromidia. 

Domnul deputat Viorel Racoceanu a spus că nici nu se pune problema 
unei asemănări între ''RAFO'' - S.A. Onşti şi ''Petromidia'' şi că nu se poate pune 
semnul de egalitate între cele două rafinării. 

Domnul deputat Ion Giurescu a propus dezbaterea celor două proiecte de 
lege privind RAFO şi Petromidia în aceeaşi şedinţă, subliniind importanţa celor 
două mari rafinării pentru bugetul naţional.  

Domnul deputat Cosmin Nicula a subliniat existenţa unor probleme 
tehnice în legătură cu preluarea creanţelor de către Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor Statului şi a suspendării unui act normativ deja intrat în 
vigoare, iar în ceea ce priveşte răspunderea penală/juridică a celor care se fac 
vinovaţi, instituţiile abilitate ale statului îşi vor face datoria.  

Domnul deputat Cosmin Nicula a mai menţionat faptul că, ar fi necesară o 
altă ordonanţă de Urgenţă, nu să se suspende o Ordonanţă care a fost deja 
aplicată. 

Domnul deputat Gabriel Sandu a subliniat faptul că, nu este de 
competenţa Comisiei răspunderea penală şi a propus aprobarea prezentului act 
normativ. 

 
Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot proiectul de lege.  
Cu 12 voturi pentru, 7 impotrivă şi 1 abţinere, proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.142/2004 pentru suspendarea 
aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2004 privind 
preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor 
creanţe fiscale asupra societăţilor comerciale ''RAFO'' - S.A. Oneşti şi 
''CAROM'' - S.A. Oneşti a fost aprobat, în forma adoptată de Senat.  

 
 
 
La punctul 2 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea, în 

procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 27 ianuarie 2005. 
  
Reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice a solicitat amânarea pentru 

o dată ulterioară a dezbaterilor asupra Codului Fiscal deoarece, conform 
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cerinţelor Fondului Monetar Internaţional, Ordonanţa de Urgenţă privind 
modificările la Codul Fiscal necesită o mai bună adaptare la realităţile 
economice româneşti, precum şi găsirea unor noi surse de venituri la buget, prin 
crearea unor noi tipuri de impozite sau mărirea cotelor la alte categorii de 
impozite deja existente. Propunerea de amânare a dezbaterilor nu a fost însoţită 
de nici o dată certă privind prezentarea în faţa Comisiei a noii iniţiative 
legislative privind Codul Fiscal. 

 
Domnul deputat Ion Giurescu a solicitat prezenţa a unui reprezentant al 

ministerului la nivel de secretar de stat, fiind o Ordonanţă care aduce modificări 
serioase Codului fiscal.  

Domnul deputat Ion Giurescu a solicitat, o informare de principiu, 
referitoare la modificările pe care Ministerul doreşte să le aducă în continuare 
acestei ordonanţe.  

De asemenea, domnul deputat Ion Giurescu a subliniat importanţa 
Camerei Deputaţilor, ca şi Cameră decizională şi a atras atenţia asupra 
influenţelor acestor modificări în modul de salarizare. 

 
Domnul deputat Petru Lakatos a solicitat continuarea discuţiilor în cadrul 

Comisiei şi propunerea unor modificări ale prezentului act normativ. 
 
Domnul preşedinte Mihai Tudose a subliniat faptul că, din punct de 

vedere procedural nu se poate discuta un act normativ care va fi modificat şi a 
făcut propunerea ca amendamentele Comisiei să fie înaintate iniţiatorului pentru 
a fi avute în vedere.  

 
Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a dorit să transmită 

membrilor Comisiei faptul că, nici un secretar de stat nu a putut participa la 
aceste discuţii datorită faptului că nu au fost încă numiţi. De asemenea, a spus că 
nu există, încă, un coordonator în domeniul fiscalităţii. 

 
Domnul deputat Iuliu Nosa a solicitat,  anumite precizări referitoare la 

modul de alcătuire şi de repartizare a bugetelor locale ţinând cont de noile 
modificări ale taxelor şi impozitelor. 

 
Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a răspuns că în acest 

moment se regândeşte noul buget pentru a se găsi alte surse de impozitare, astfel 
încât să se asigure o realocare a bugetelor locale, iar transferurile să fie la nivelul 
bugetului rectificativ. 

Domnul deputat Marin Almăjanu a solicitat amănunte referitoare la 
situaţia impozitelor asupra terenurilor agricole intravilane. 
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Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a răspuns că se ia în calcul 
o variantă de creştere a impozitului pe terenurile intravilane de la 11.000 lei/ha, 
la 100.000 - 400.000 lei/ha. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a întrebat dacă există o previziune de 
termen. 

Domnul deputat Popa Cornel a spus că în scurt timp reprezentanţii 
Ministerului Finanţelor Publice vor veni din nou în faţa Comisiei pentru a 
susţine noua formă a actului normativ. 

 
Domnul preşedinte Mihai Tudose a subliniat importanţa prezenţei unui 

secretar de stat, precum şi speranţa ca în cel mai scurt timp se va afla şi timpul în 
care se vor face aceste modificări şi a supus aprobării amânarea discuţiilor.  

 
Cu 23 de voturi pentru şi un vot împotrivă, membrii Comisiei au aprobat 

amânarea discuţiilor. 
 
  
 
Miercuri, 09.02.2005 
 
Ordinea de zi a fost următoarea: 
 

1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2004 pentru 

modificarea şi completarea 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, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome 

subordonate autorităţilor administraţiei publice locale.(PLx 12/7.02.2005). 

  

           2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi din totalul de 25 de 
membrii.   
 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 
şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului  
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Finanţelor Publice: doamna Doina Drăghici –  consilier superior şi din partea 
Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, domnul Eugen Preda - 
director general executiv şi doamna Cristina Stroe - inspector principal.  
 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 
  

La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea, în 
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.119/2004 pentru modificarea şi completarea 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, precum şi a 
societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor 
administraţiei publice locale. 

 
Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a susţinut avizarea 

proiectului de lege suspus dezbaterii. 
 
Reprezentantul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei a 

susţinut, de asemenea, avizarea acestui proiect. 
 
Domnul preşedinte Mihai Tudose a solicitat membrilor Comisiei 

dezbaterea pe articole a proiectului de lege. 
 
Au fost aprobate în unanimitate, în forma adoptată de Senat, toate 

articolele actului normativ. 
 
Domnul preşedinte Mihai Tudose a  supus aprobării membrilor Comisiei 

textul actului normativ în integralitatea sa, acesta fiind aprobat în unanimitate. 
 
 
La punctul 2 al ordinii de zi au fost  înscrise alte probleme curente ale 

Comisiei:   
 
Domnul preşedinte Mihai Tudose a reamintit membrilor Comisiei 

importanţa studiului  din data de 10.02.2005 asupra proiectului de lege privind 
organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti. 

 
Domnul deputat Octavian Purceld a subliniat faptul că, există o 

inadvertenţă între opinia de la centru  şi ceea ce spun oamenii în teritoriu.  
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De asemenea, domnul deputat Octavian Purceld a propus Comisiei o  
perioadă de 30 de zile pentru solicitarea şi altor puncte de vedere din partea 
IMM-urilor şi a altor structuri cooperatiste din teritoriu, precum şi pentru 
elaborarea unor amendamente la prezentul proiect legislativ.  

 
 
 
 
Joi, 10 februarie 2005 
 
1. Dezbaterea şi studiul proiectului de Lege privind organizarea şi 

funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti. (PL 197/1998). 

                                                                                                                                                   

           2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 

 

 La primul punct al ordinii de zi a  fost înscrisă dezbaterea şi studiul 

proiectului de Lege privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei 

meşteşugăreşti în vederea întocmirii unor amendamente de către membrii 

Comisiei. 

 
 
 
 
 
 
  PREŞEDINTE, 
   Mihai TUDOSE 

 
                                                             SECRETAR, 
                                                      Vasile Cosmin NICULA   
  
 
               Consilier parlamentar, 
                     Anca Chiser 
                    
                    Expert parlamentar, 
                                                                                                                     Graziella Segărceanu
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