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 Marţi, 31 mai 2005 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

 1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2005 privind 
abrogarea dispoziţiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata 
obligaţiilor bugetare restante, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională 
(PLx 199/2005). 

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

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2005 privind 
modificarea alin. (2) şi (3) ale art. III din  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
24/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, Camera Deputaţilor fiind  Cameră decizională (PLx 200/2005). 

   
          3.  Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 

 
 

             La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 23 

membrii.   

 La dezbateri a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.51 şi 

52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentantul Ministerului 

Finanţelor Publice: doamna Mara Râmniceanu – secretar de stat. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 
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 La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea, în 
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 26/2005 privind abrogarea dispoziţiilor legale 
referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare restante, Camera 
Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 23 mai 2005. 
 Doamna Mara Râmniceanu a prezentat proiectul de lege, arătând 

necesitatea adoptării sale. Proiectul de lege reglementează măsuri de disciplinare 

a contribuabililor, pentru a fi creată o egalitate de tratament, pentru creşterea 

gradului de colectare şi asigurarea resurselor necesare pentru punerea în aplicare 

a programului de guvernare. 

 De asemenea, doamna Mara Râmniceanu a spus că proiectul de lege 

cuprinde şi măsuri tranzitorii, menite să răspundă problemelor care pot apărea, 

după intrarea sa în vigoare. Astfel, pentru înlesnirile la plată acordate până la 

data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă s-a prevăzut posibilitatea 

derulării acestora potrivit dispoziţiilor legale în vigoare la data acordării. De 

asemenea, se prevede ca pentru societăţile comerciale aflate în privatizare în 

cazul cărora transferul dreptului de proprietate a avut loc până la data intrării în 

vigoare a ordonanţei de urgenţă şi/sau care au clauze în contractul de vânzare-

cumpărare de acţiuni privind negocierea înlesnirilor la plată de către autoritatea 

implicată în privatizare cu creditorii bugetare, s-a prevăzut posibilitatea ca aceste 

societăţi să beneficieze de înlesniri la plată potrivit dispoziţiilor legale în vigoare 

la data transferului dreptului de proprietate sau la data încheierii contractului de 

vânzare-cumpărare de acţiuni, după caz. 

 După dezbaterile generale s-a trecut la dezbaterea pe articole. 

 La art. I domnii deputaţi au votat în unanimitate varianta Senatului. 
Astfel, pentru claritatea  textului s-a propus ca la articolul I, punctul 14 să se 
abroge. 
 In continuare doamna Mara Râmniceanu a dorit să precizeze că există un 
set de propuneri de completare a textului ordonanţei, de ordin tehnic, care 
vizează o diminuare a birocraţiei. Astfel, La art. II se propune introducerea, după 
alineatul  2, a unui alineat nou: "Pentru societăţile comerciale prevăzute la alin. 
(1) şi (2), calculul dobânzilor şi penalităţilor de orice fel se efectuează până la 
data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor către cumpărător.  
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Dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate până la data transferului 
dreptului de proprietate se scutesc şi în situaţia în care debitul principal a fost 
achitat. Aceste dispoziţii nu dau dreptul la restituire, în cazul în care au fost 
plătite sume în contul dobânzilor şi/sau al penalităţilor, în acest caz scutirea 
referindu-se numai la contravaloarea dobânzilor şi/sau penalităţilor rămase de 
plătit după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă". 
 In unanimitatea a fost aprobat acest amendament propus de reprezentanta 

Ministerului Finanţelor Publice. 

 La art. III domnii deputaţi au votat în unanimitate varianta Senatului.  
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare au hotărât în unanimitate ca proiectul de lege să fie avizat 

cu amendamente. 

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

procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 30/2005 privind modificarea alin. (2) şi (3) ale art. III 

din  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Camera Deputaţilor fiind  

Cameră decizională. 

 Proiectul de lege a fost adoptat în şedinţa din 23 mai 2005. 

 Doamna Mara Râmniceanu a prezentat proiectul de lege, arătând 

necesitatea respingerii sale, deoarece prin abrogarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 24/2005, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2005  a 

rămas fără obiect.  

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare au hotărât în unanimitate ca proiectul de lege să fie 

respins. 

 

 Miercuri, 2 iunie 2005 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

  1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional 
Anticorupţie, Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată  (PLx 159/2005). 
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2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor 
măsuri financiare, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 
203/2005). 

    
            3.  Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 

 
 

 

 La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 23 

membrii.   

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 

 

La primul punct al ordinei de zi, a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea 

propunerii legislative privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie, Camera Deputaţilor fiind 

prima Cameră sesizată. 

 Propunerea legislativă are ca obiect completarea Ordonanţei de urgenţă 

nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie. Prin noul text se instituie o 

atribuţie pentru Parchetul Naţional Anticorupţie şi anume, de a verifica 

respectarea dispoziţiilor legale cu ocazia încheierii contractelor de privatizare, a 

comisioanelor date sau primite, precum şi modul de îndeplinire a clauzelor 

contractuale. 

 Trebuie subliniat faptul că, Parchetul Naţional Anticorupţie verifică 

nerespectarea legii în orice domeniu al activităţii economico-sociale în cazul 

infracţiunilor săvârşite a căror urmărire penală este în competenţa sa. Astfel, 

conform art. 10 lit. a) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 

sancţionarea faptelor de corupţie s-a prevăzut că este o infracţiune asimilată 

infracţiunilor de corupţie, printre altele, stabilirea cu intenţie, a unei valori 

diminuate, faţă de valoarea comercială reală, a bunurilor aparţinând agenţilor 

economici la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este 

acţionar, comisă în cadrul acţiunii de privatizare sau cu ocazia unei tranzacţii 

comerciale, ori a bunurilor aparţinând autorităţilor publice sau instituţiilor 
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publice, în cadrul unei acţiuni de vânzare a acestora, săvârşite de cei care au 

atribuţii de conducere, de administrare sau de gestionare. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să sublinieze faptul că, din 

partea Consiliului Legislativ s-a primit aviz negativ cu privire la această 

propunere legislativă. 

  Astfel, în punctul de vedere al Consiliului Legislativ se subliniază faptul 

că, în conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 43/2002,  Parchetul Naţional Anticorupţie are o singură atribuţie, de 

teoretizare a constatărilor rezultate din desfăşurarea urmăririi penale în ceea ce 

priveşte cauzele care generează şi condiţiile care favorizează fenomenul 

corupţiei, în vederea cunoaşterii criminologice a etiologiei infracţiunilor de 

corupţie şi a orientării perfecţionării legii în prevenirea şi combaterea acestui 

fenomen. De asemenea, Consiliul Legislativ a precizat faptul că, o verificare 

tematică a nerespectării legii, conform prevederilor conţinute în  această 

propunere legislativă, în diverse activităţi sociale şi economice este în atribuţia 

organelor specializate de control, cum este Curtea de Conturi, alte organe din 

subordinea Autorităţii Naţionale de Control, cărora Parchetul Naţional 

Anticorupţie nu li se poate substitui. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare au hotărât în unanimitate  respingerea propunerii 

legislative.  

 

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

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

punctului 6 al art. VI din Secţiunea a 3-a "Modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor 

defavorizate, republicată", din Capitolul II al Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 
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privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 507/2004. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a precizat faptu că, punctul de vedere 

al Guvernului cu privire la această propunere legislativă este negativ. Astfel,  

Guvernul a subliniat faptul că nu susţine propunerea de reintroducere a 

facilităţilor privind restituirea taxelor vamale, considerându-se că orice 

modificare a Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor 

măsuri financiare, în sensul modificării schemei de ajutor de stat faţă de varianta 

agreată de Uniunea Europeană, constituie o încălcare gravă a prevederilor 

Tratatului de Aderare şi a angajamentelor asumate în contextul negocierilor de 

aderare. 

 Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 23 mai 2005. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare au hotărât în unanimitate aprobarea propunerii 

legislative, în forma adoptată de Senat.  

 

Joi, 2 iunie 2005 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

  1. Dezbaterea şi studiul Legii privind organizarea şi funcţionarea 
cooperaţiei meşteşugăreşti (PL 197/1998). 

                                                                                                                            
          2.  Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
 

  

 

  PREŞEDINTE, 
     Mihai Tudose 
                                                             SECRETAR, 
                                                      Vasile Cosmin Nicula    
                             Expert parlamentar 
                      Alina Hodivoianu
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