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Sinteza 
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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.  

 

 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, 
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republicată, rezultă din necesitatea evaluării consecinţelor civile şi comerciale ca urmare a aplicării 
prevederilor prezentului act normativ. 

 
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 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. 

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. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a precizat faptul 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. 
 

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 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. 
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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.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. 
 
 
Au fost aprobate în unanimitate, în forma adoptată de Senat, toate articolele actului normativ. 
S-a  supus aprobării membrilor Comisiei textul actului normativ în integralitatea sa, acesta 

fiind aprobat în unanimitate. 
 
 

 
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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