
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru politică      

economică, reformă şi 

privatizare 

 Bucureşti,  

Nr. 21/442/14.12.2005 

 

Sinteza lucrărilor Comisiei din  zilele de   

13 şi 14 decembrie 2005 

     

 
 Marţi, 13 decembrie 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.145/2005 privind utilizarea unor sume 

încasate în valută din activitatea de privatizare, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională 

(PLx 620/12.12.2005). 

 

 2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.24/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind 

Codul Fiscal, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 637/12.12.2005). 

 

          3.  Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 

 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 23 de membri, domnii 

deputaţi Aurel Vainer şi Alin Teodorescu fiind plecaţi în delegaţie externă.   

 Au fost prezenţi domnii deputaţi: Tudose Mihai, Purceld Octavian – Mircea, Popa 

Cornel, Nicula Vasile – Cosmin, Almăjanu Marin, Almăşan Liviu, Bara Nicolae, Brânză 

William – Gabriel, Constantinescu Viorel, Gerea Andrei – Dominic, Godja Petru, Lakatos 

Petru, Moldovan Emil – Radu, Nosa Iuliu, Pascu Bogdan, Racoceanu Viorel, Sandu Gabriel, 

Sârbu Mugurel – Liviu, Stoica Ion, Ursărescu Dorinel, Zamfirescu Dan – Dumitru. 
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 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice: doamna 

Maria Elena Anghel – director general adjunct şi doamna Gheorghiţa Toma – şef serviciu. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 

          

  

 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.145/2005 privind utilizarea unor sume încasate în valută din activitatea de privatizare, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 620/12.12.2005). 

 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea modalităţii de utilizare a unor 

sume încasate în valută din activitatea de privatizare, în scopul diminuării soldului datoriei 

publice fără a apela la împrumuturi de refinanţare. 

 

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna director general adjunct Maria 

Elena Anghel a susţinut faptul că, în conformitate cu prevederile OUG nr.111/2003 privind 

utilizarea veniturilor din privatizare şi din valorificarea activelor bancare neperformante, 

aprobată cu modificări prin Legea nr.48/2005, şi ale art.23 alin.(1) din Legea nr.555/2004 

privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului ,,Petrom’’ – S.A. 

Bucureşti, în conturile trezoreriei statului în valută exista la data de 17.10.2005 un sold 

disponibil de 839.861.583,18 euro şi 25.670.130,61 USD a căror destinaţie poate fi stabilită prin 

acte normative. Din aceste sume: 639.341.664,83 euro – reprezintă sume încasate în valută din 

procesul de privatizare conform prevederilor OUG nr.111/2003; 200.519.918,35 euro – 

reprezintă preţul aferent acţiunilor rezultate ca urmare a conversiei creanţelor bugetare pe care 

Ministerului Finanţelor Publice le-a avut asupra Societăţii Naţionale a Petrolului ,,Petrom’’ – 

S.A. Bucureşti, sume încasate conform prevederilor art.23 alin.(1)din Legea nr.555/2004; 

25.670.130,61 USD - reprezintă sume încasate în valută din procesul de privatizare conform 

prevederilor OUG nr.111/2003. 

  Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna director general adjunct Maria 

Elena Anghel a mai susţinut faptul că, din sumele existente în contul în valută al trezoreriei 

statului provenind din activitatea de privatizare se propune utilizarea sumei de 300.614.317,19 

euro şi de 10.139.241,67 USD pentru plata unor rate de capital scadente în lunile noiembrie şi 

decembrie 2005, aferente datoriei publice. 
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  Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot titlul proiectului de Lege, acesta  fiind 

aprobat cu unanumitate de voturi.   

   

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot artcolul 1 al proiectului de Lege, acesta  

fiind aprobat cu unanumitate de voturi.   

   

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot artcolul 2 (cu literele a, b, c, d) al 

proiectului de Lege, acesta  fiind aprobat cu unanumitate de voturi.   

   

  Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot proiectul de Lege în integralitate, acesta  

fiind aprobat cu unanumitate de voturi.   

                                         

În urma dezbaterii, membri Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

au hotărât cu unanimitate de voturi ca proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.145/2005 privind utilizarea unor sume încasate în valută din 

activitatea de privatizare să fie aprobat, în forma adoptată de Senat. 

 

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

legislative privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2005 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională (Plx 637/12.12.2005). 

 

Obiectul de reglementare al prezentei propuneri legislative îl constituie prorogarea 

termenelor de intrare în vigoare a actelor normative prin care s-au efectuat intervenţii 

legislative asupra Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal. 

  

Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a susţinut faptul că, potrivit art.4 

din Legea nr.571/2003, Codul Fiscal se modifică şi se completează numai prin Lege, 

promovată de regulă cu şase luni înainte de data intrării în vigoare a acestuia. Orice 

modificare şi completare a Codului Fiscal intră în vigoare cu începere din prima zi a anului 

următor celui în care a fost adoptată prin lege. 

Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a mai susţinut faptul că, 

nerespectându-se prevederile legale, prin O.U.G. nr.24/2005 au fost stabilite, pentru 

modificările şi completările la Codul Fiscal, datele de 1 aprilie, 1 mai şi 1 iunie a.c., contrare 

prevederilor din Legea nr.571/2003, care prevede în mod expres intrarea lor în vigoare de la 1 

ianuarie 2006. 
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 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna şef serviciu Gheorghiţa Toma  

a spus că, prezentul act normativ nu mai are obiect, deoarece toate prevederile acestuia se 

regăsesc în Legea nr.163/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.  O.U.G. 

nr.24/2005 ca act normativ, nu mai produce efecte fiscale. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot titlul propunerii legislative, acesta  fiind 

aprobat cu 12 voturi pentru, 7 voturi împotrivă şi 2 abţineri.    

 

  Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot artcolul 1 al propunerii legislative, 

aceasta fiind aprobată cu 12 voturi pentru, 7 voturi împotrivă şi 2 abţineri.      

     

  Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea legislativă în integralitate, 

acesta  fiind aprobată cu 12 voturi pentru, 7 voturi împotrivă şi 2 abţineri.      

 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare au hotărât cu 12 voturi pentru, 7 voturi împotrivă şi 2 abţineri   ca propunerea 

legislativă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2005 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal să fie aprobată, în forma 

prezentată. 

 

 

Miercuri, 14 decembrie 2005 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

 1. Dezbaterea şi studiul Legii privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei 

meşteşugăreşti (PLx 197/1998).        

 2. Alte probleme curente ale Comisiei. 

 

PREŞEDINTE, 

   Mihai Tudose 

                                                             SECRETAR, 

                                                      Vasile Cosmin Nicula  

  

                 
                           Expert: 
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                                                                                                                     Graziella Segărceanu
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