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 Luni, 3 iulie 2006 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

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

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 580/2006).  

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

privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 579/2006). 

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

pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 318/2003, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 578/2006). 

 4. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 

 

La lucrările celor două Comisii au fost prezenţi 24 deputaţi din totalul 24 

de membri.  

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose.  
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 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 

şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului 

Finanţelor Publice: domnul  Sebastian Vlădescu – ministru, doamna Cornelia 

Petreanu – director, doamna Mariana Vizoli – director, reprezentanţii Autorităţii 

Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei: domnul Opriş Nicolae – 

preşedinte, doamna Mănicuţă Maria – director general, reprezentanţii 

Ministerului Economiei şi Comerţului: domnul Alexandru Sandulescu – director 

general, domnul Alexandru Alexe – director general, doamna Mirela Bombre –  

consilier juridic precum şi reprezentanţii  Ministerului Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei: domnul Cătălin-Ionel Dănilă – secretar de stat şi doamna 

Cecilia Sebe – expert. 

 

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

procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

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

decizională (PLx 580/2006). 

 

 Proiectul de lege vizează modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal. Prin tematica abordată proiectul se încadrează în acquis-ul 

comunitar ce reglementează domeniul fiscal. Politica instituţiilor europene în 

acest domeniu este considerată esenţială pentru funcţionarea pieţei comunitare, 

întrucât acţiunilor unei ţări pot avea impact nu numai pe plan intern, dar şi în 

cadrul celorlalte ţări membre. 

 Proiectul de lege include propuneri complexe impuse de necesitatea 

continuării procesului de armonizare iniţiat prin Legea nr. 571/2003 privind 

codul fiscal, aşa cum au fost stabilite prin angajamentele asumate în procesul de 

negocieri, Capitolul X – Impozitarea – şi pe baza clauzelor din Tratatul de 

aderare a României la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005. 
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 De asemenea, propunerile importante impuse de iniţiator care se regăsesc 

în întregul proiect de modificare a Codului fiscal, sunt determinate de 

necesitatea integrării şi articulării procedurilor fiscale, intervenite în cadrul mai 

multor operaţiuni (acte de vămuire, acte de comerţ, autorizaţii, înregistrări) în 

procedurile comunitare de acest gen, acţiune care are drept obiectiv final, 

integrarea sistemului intern de impozitare în sistemul comunitar practicat de 

statele membre. 

 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul ministru 

Sebastian Vlădescu a făcut o scurtă prezentare a proiectului de lege. 

 

Domnul deputat Iuliu Nosa a avut un amendament la art. 250 alin. (5), 

care prevede următoarele: „clădirile unităţilor sanitare publice, inclusiv cele 

aflate în proprietatea organizaţiilor neguvernamentale umanitare destinate 

asistenţei medicale şi sociale, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru 

activităţi economice”. 

Domnul deputat Alin Teodorescu a menţionat că prin acest amendament 

s-ar crea o cale de abuz. Prin scutirea acestor clădiri de la impozite, se reduce 

bugetul consiliilor locale. Datorită acestor considerente domnul deputat a propus 

respingerea amendamentului.  

Domnul deputat Iuliu Nosa a menţionat că dacă se vor exclude toate 

clădirile de la scutirea impozitului renunţă la amendamentul propus. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna director Cornelia 

Petreanu a răspuns că în proiectul de modificare a Codului fiscal, la art. 284       

(facilităţi pentru persoanele fizice) şi art. 285 sunt prevăzute facilităţile de 

neimpozitare a clădirilor spitaliceşti, a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani, a 

organizaţiilor umanitare, a lăcaşurilor de cult recunoscute prin lege, etc. 

exceptate fiind incintele folosite pentru  activităţi economice.  

Domnul deputat Iuliu Nosa a spus că organizaţiile nonguvernamentale 

care desfăşoară şi activităţi sanitare reprezintă un segment de care populaţia are 



 4

nevoie. Domnul deputat a menţionat că în aceste condiţii îşi retrage 

amendamentele. 

Domnul deputat Gabriel Sandu a formulat un amendament la art. 176 al 

proiectului de lege care prevedea că suma de 1894,6 miliarde lei provenită din 

accize, ar trebui folosită pentru refacerea infrastructurii. 

Domnul deputat Alin Teodorescu a afirmat că accizele sunt considerate 

venituri, iar  stabilirea destinaţiei pentru aceste venituri este interzisă prin Legea 

nr. 500/2002 privind finanţele publice. 

Domnul deputat Gabriel Sandu a afirmat că în aceste condiţii îşi retrage 

amendamentul propus. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea ca proiectul 

de lege să se voteze în bloc, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de 

voturi. 

 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei cu unanimitate de voturi, au 

hotărât avizarea favorabilă a  proiectul de Lege. 

 

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

procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind detaşarea salariaţilor în 

cadrul prestării de servicii transnaţionale, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională (PLx 579/2006). 

 

   Proiectul de lege vizează reglementarea detaşării salariaţilor în cadrul 

prestării de servicii transnaţionale, corespunzător prevederilor Directivei 

Parlamentului European şi a Consiliului 96/71/CE din 16 decembrie 1996. 

Prevederile proiectului de lege se aplică întreprinderilor înfiinţate într-un stat 

membru al Uniunii Europene şi al Spaţiului Economic European, care în cadrul 

prestării de servicii transnaţionale, detaşează pe teritoriul României salariaţi cu 

care au stabilite raporturi de muncă. 
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 Reprezentantul  Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei,  

domnul secretar de stat Cătălin-Ionel Dănilă a menţionat că prezentul proiect de 

lege a fost elaborat  în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate de România, 

în cadrul negocierilor privind Capitolul 13 „Ocupare şi  Politici Sociale”, de 

armonizare a legislaţiei naţionale cu aquis-ul comunitar.  

 Reprezentantul  Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei,  

domnul secretar de stat Cătălin-Ionel Dănilă a spus că reglementările cuprinse în 

acest proiect urmăresc transpunerea în legislaţia naţională a Directivei 

Parlamentului European şi a Consiliului 96/71/CE din 16 decembrie 1996 

privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, fiind 

asigurată în etapa de elaborare a proiectului, procedura aplicabilă pentru 

asigurarea transparenţei decizionale în administraţia publică. Prevederile 

proiectului de act normativ se aplică întreprinderilor înfiinţate într-un stat 

membru al Uniunii Europene şi al Spaţiului Economic European, care în cadrul 

prestării de servicii transnaţionale, detaşează pe teritoriul României salariaţi cu 

care au stabilite raporturi de muncă.  

 Reprezentantul  Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei,  

domnul secretar de stat Cătălin-Ionel Dănilă a mai spus că salariaţii detaşaţi pe 

teritoriul României în cadrul prestării de servicii transnaţionale, beneficiază, 

indiferent de legea aplicabilă raportului de muncă, de condiţiile de muncă 

stabilite prin legea română şi/sau contractul colectiv de muncă la nivel naţional 

şi de ramură.  

 Reprezentantul  Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei,  

domnul secretar de stat Cătălin-Ionel Dănilă a menţionat că în scopul punerii în 

aplicare a prezentei legi, Inspecţia Muncii este autoritatea publică cu atribuţii de 

birou de legătură care efectuează schimbul de informaţii cu instituţiile 

competente din statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic 

European, răspunzând cererilor motivate de informare ale acestor instituţii cu 

privire la detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, 

inclusiv referitor la abuzuri sau cazuri de activităţii transnaţionale considerate 
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ilegale. De asemenea, comunică instituţiilor competente din celelalte state 

membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, precum şi 

Comisiei Europene informaţii referitoare la calitatea s-a de autoritate cu atribuţii 

de birou de legătură. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea ca proiectul 

de lege să fie votat pe articole, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de 

voturi. 

 

 S-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege. 

 

  Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot titlul proiectului de lege, 

acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul 1 al proiectului 

de lege, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   

 

  Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul 2 al proiectului 

de lege, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul 3 al proiectului 

de lege, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul 4 al proiectului 

de lege, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul 5 al proiectului 

de lege, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   

 



 7

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul 6 al proiectului 

de lege, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul 7 al proiectului 

de lege, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul 8 al proiectului 

de lege, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul 9 al proiectului 

de lege, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.  

  

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul 10 al proiectului 

de lege, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul 11 al proiectului 

de lege, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul 12 al proiectului 

de lege, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul 13 al proiectului 

de lege, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul 14 al proiectului 

de lege, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul 15 al proiectului 

de lege, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   

 



 8

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul 16 al proiectului 

de lege, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   

 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei cu unanimitate de voturi, au 

hotărât avizarea favorabilă a  proiectul de Lege. 

 

 La punctul 3 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea, în 

procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii energiei electrice nr. 318/2003, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională (PLx 578/2006). 

 

 Proiectul de lege vizează modificarea şi completarea Legii energiei 

electrice nr. 318/2003, urmărindu-se îmbunătăţirea actualului cadru legislativ 

din sectorul energiei electrice şi termice.  

           Intrarea în vigoare a Directivei 2004/8/CE privind promovarea 

cogenerării bazate pe cererea de căldură utilă în piaţa internă de energie, precum 

şi a Directivei 2003/54/CE privind regulile comune pentru piaţa internă de 

energie electrică, care abrogă Directiva 96/92/CE, reclamă armonizarea cadrului 

legislativ din domeniu cu prevederile comunitare. 

 

 Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului, domnul director 

general Alexandru Sandulescu a făcut o scurtă prezentare a proiectului de lege. 

 Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului, domnul director 

general Alexandru Sandulescu a menţionat că proiectul de modificare şi 

completare a Legii energiei electrice nr. 318/2003 stabileşte cadrul juridic de 

reglementare specific activităţilor de producere, transport, distribuţie şi furnizare 

a energiei electrice, avându-se în vedere  satisfacerea intereselor publice şi 

private, potrivit principiilor economice de piaţă.  

 Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului, domnul director 

general Alexandru Sandulescu a mai menţionat că proiectul de modificare şi 
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completare a legii vine să întregească şi să îmbunătăţească actualul cadru 

legislativ din sectorul energiei electrice şi termice, reglementat în principal de 

Legea energiei electrice nr. 318/2003 şi Ordonanţa Guvernului nr. 73/2002 

privind organizarea şi  funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu energie 

termică produsă centralizat, cu modificările şi completările ulterioare, având în 

vedere experienţa naţională şi internaţională acumulată în reglementarea 

sectorului energiei electrice şi  termice aflat în plin proces de liberalizare.   

 Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului, domnul director 

general Alexandru Sandulescu a subliniat faptul că  doresc să  reanalizeze 

efectele pozitive şi negative ale Legii energiei electrice, precum şi să 

reglementeze legislaţia în domeniu. Datorită acestui fapt reprezentantul MEC a 

propus amânarea discutării Legii energiei electrice în vederea amendării. 

  Reprezentantul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 

Energiei, domnul preşedinte Opriş Nicolae a spus că doreşte ca această lege să 

fie aprobată cât mai curând deoarece corespunde tuturor directivelor europene. 

 Reprezentantul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 

Energiei, domnul preşedinte Nicolae Opriş a menţionat că se pot face modificării 

ulterioare în legislaţia secundară şi a precizat faptul că amânarea discutării 

prezentului proiect de lege ar întârzia implementarea cadrului de reglementare. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a propus dezbaterea proiectului de 

lege, iar în cazul în care dezbaterea pe fond în cadrul Comisiei pentru  industrii 

şi servicii va fi amânată va solicita reexaminarea proiectului de lege. 

 Domnul deputat Gabriel Sandu a calificat ca incalificabil faptul că  

reprezentanţii celor două instituţii se  prezintă în faţa comisiei  cu două puncte 

de vedere diferite. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a constatat că există o opinie 

diferită între cele două instituţii ale statului şi a propus amânarea dezbaterii 

proiectului de lege.  
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 Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a afirmat că nu agreează ideea 

ca neînţelegerile din Guvern să fie aduse în Parlament. Comisia pentru  politică 

economică, reformă şi privatizare este  o comisie de profesionişti în cadrul 

căreia culoarea politică nu are importanţă.  

 Domnul deputat Gabriel Sandu a menţionat că membrii comisiei sunt 

dispuşi să colaboreze cu cele două instituţii de stat în vederea elaborării de 

amendamente la acest proiect de lege. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea ca proiectul 

de lege să fie votat pe articole, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de 

voturi. 

 

 S-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege. 

 

  Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot titlul proiectului de lege, 

acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul I, punctele 1-21,  

ale proiectului de lege, acestea  fiind aprobate cu unanimitate de voturi.   

 

 La art. 16 alin.(4) domnul secretar Cosmin Nicula a avut un amendament. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot amendamentul, acesta 

fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul I, punctele 22 şi 

23,  ale proiectului de lege, acestea  fiind aprobate cu unanimitate de voturi.   

 

 La art. 18 alin. (5) domnul secretar Cosmin Nicula a avut un amendament. 
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 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot amendamentul, acesta 

fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul I, punctele 24 -

63,  ale proiectului de lege, acestea  fiind aprobate cu unanimitate de voturi.   

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul II, al proiectului 

de lege, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   

 

  Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul III, al proiectului 

de lege, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul IV, al proiectului 

de lege, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   

 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei cu unanimitate de voturi, au 

hotărât avizarea favorabilă, cu amendamente a  proiectul de Lege. 

 
 
Marţi,   4 iulie 2006 
 

 
 Ordinea de zi a fost următoarea: 

 1. Dezbaterea şi avizarea, în fond a proiectului de Lege pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul 

vamal al mărfurilor comercializate în regim de duty-free, Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională (PLx 588/2006).  

 2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
 

La lucrările celor două Comisii au fost prezenţi 24 deputaţi din totalul 24 

de membri.  
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Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose.  

  

 La dezbateri a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.54 şi 

55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentantul Ministerului 

Finanţelor Publice: doamna Tatiana Brega – director. 

 

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

fond a proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în 

regim de duty-free, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 

588/2006). 

 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea OUG nr. 

104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim de duty-

free, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2003, cu modificările ulterioare, 

în sensul scutirii de la plata taxelor vamale a mărfurilor provenite din import şi 

vândute în valută potrivit legii, în regim duty-free, faptul că acestea se vor 

comercializa numai prin magazine special autorizate şi la bordul aeronavelor, 

modificarea taxei pentru eliberarea autorizaţiilor de la 10.000 $ la 10.000 Euro, 

precum şi reducerea termenului de valabilitate al autorizaţiilor care au ca obiect 

comercializarea acestor mărfuri de la 5 ani la 1 an. 

 

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna director Tatiana 

Brega, a menţionat că Ministerul Finanţelor Publice a elaborat un proiect de 

Ordonanţă de Urgenţă privind magazinele duty-free şi duty-paid pentru a corela 

prevederile fiscale şi după data aderării României la Uniunea Europeană. Într-un 

interval foarte scurt de timp se va renunţa la magazinele duty-free.  

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna director Tatiana 

Brega, a spus că Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative deoarece 

nu este suficient de amplă, aceasta trebuind să fie privită în paralel cu iniţiativa 
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Ministerului Finanţelor Publice pentru a promova un act normativ cât mai 

complex. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a afirmat că nu este de acord cu 

proiectul de ordonanţă de urgenţă propus de Ministerul Finanţelor Publice 

deoarece din acesta reiese că Republica Moldova şi Ucraina vor avea magazine 

duty-free, în timp ce în România acestea vor fi desfiinţate. Prin această 

ordonanţă de urgenţă se urmăreşte evitarea Parlamentului. 

  

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea ca proiectul 

de lege să se voteze pe articole, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de 

voturi. 

 

 S-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege. 

 

  Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot titlul proiectului de lege, 

acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul I  al proiectului 

de lege, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   

 

 La art. 1 alin. (1) membrii Comisiei au propus un amendament. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot amendamentul, acesta 

fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

  

 Membrii Comisiei au avut un amendament la articolul 3, alineat 1). 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot amendamentul, acesta 

fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
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 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul 5 al proiectului 

de lege, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul 6 al proiectului 

de lege, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   

 

 Membrii Comisiei au avut un amendament la articolul 8, alineat (1). 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot amendamentul, acesta 

fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul II, acesta fiind 

aprobat cu unanimitate de voturi. 

  

 În urma dezbaterii, membrii comisie au hotărât, cu unanimitate de voturi 

ca proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim de duty-

free să fie supus, spre dezbatere şi adoptare, plenului Camerei Deputaţilor, în 

forma adoptată de Senat, cu amendamente. 

 

 

 
PREŞEDINTE, 

   Mihai Tudose 
                                                             SECRETAR, 
                                                      Vasile Cosmin Nicula  
                              

         Experţi:   
                                                                                       Graziella Segărceanu 
          Nicoleta Ghencian 

           Alina Ailenie 
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