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PROCES VERBAL 

al lucrărilor şedinţei  Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din  zilele de  20, 21 şi 22 martie  2007 

 

Marţi, 20 martie 2007 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 

îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 20 martie 2007. 

La lucrările Comisiei din  ziua de 20 martie au fost prezenţi 23 deputaţi din 

totalul de 23 de membri.  

Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost 

conduse de către domnul deputat Mihai Tudose, preşedinte. 

La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 

şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentantul Ministerului 

Economiei şi Comerţului: domnul Jenica Popovici, şef serviciu, reprezentantul 

Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" -S.A., 

doamna Veronica Chişu, director adjunct, reprezentantul Ministerului Finanţelor 

Publice: domnul Lucian Duca, consilier superior, precum şi reprezentanţii  

Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului: domnul Ioan Andreica, 

secretar de stat şi doamna Camelia Şerban, director adjunct. 
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Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

 I. ÎN AVIZARE: 

1. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 

fiscal (PL-x nr. 109/2007), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională; 

2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind 

Registrul comerţului, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.129/2002 pentru 

modificarea Legii nr. 26/1990 privind Registrul comerţului şi a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalităţi 

administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor, 

precum şi a Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţlor la înregistrarea 

în Registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi a persoanelor 

juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării 

persoanelor juridice. (Pl-x nr. 113/2007), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

 

           II. DIVERSE 

  

           I.AVIZARE 

La punctul 1, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege 

pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x nr. 109/2007). 

  Proiectul de lege are ca obiect completarea art.15 din legea nr. 571/2003 

privind Codul Fiscal, cu  modificările şi completările ulterioare, cu un nou 

alineat, intervenţia legislativă vizând crearea cadrului legal pentru ca societăţile 

comerciale care au  reinvestit profitul realizat într-un an fiscal să fie scutite de la 

plata impozitului pe profit. 

Domnul senator Dan Voiculescu, în calitate de iniţiator a făcut o scurtă 

prezentare a proiectului de lege, afirmând faptul că promovarea unor măsuri 

fiscale menite a încuraja investiţiile întreprinzătorilor este necesară pentru 

pregătirea agenţilor economici care vor  intra în competiţie cu cei din spaţiul 

comunitar. Domnia sa a spus că din acest punct de vedere, este necesar ca pentru 

operatorii economici, persoane juridice, profitul impozabil să fie scutit de  plata 
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impozitului pe profit. Mai ales în primii ani după aderare întreprinzătorii au 

nevoie de investiţii importante pentru a face faţă concurenţei europene. Scutirea 

de impozit pe profitul reinvestit va duce la o expansiune a activităţii 

întreprinzătorilor şi va crea noi locuri de muncă.  

Domnul senator Dan Voiculescu, în calitate de iniţiator a susţinut faptul că 

proiectul de lege va aduce un plus de profit la bugetul  de stat la secţiunea 

venituri, pentru că orice profit reinvestit înseamnă o cheltuială suplimentară care 

aduce cu sine procentul de 19% al taxei pe valoarea adăugată, dar dacă profitul se 

împarte prin dividende acţionarilor, acesta nu  mai  poartă taxa pe valoarea 

adăugată, ci numai cota de impozit pe profit, care este de 16%, de unde rezultă 

faptul că prin reinvestirea profitului se va aduce bugetului de stat un plus de 3% 

care se câştigă din diferenţa dintre taxa pe valoarea adăugată şi impozitul pe 

profit. De asemenea, domnia sa a mai subliniat faptul că pe lângă acest procent 

adus la bugetul de stat, se vor crearea, totodată, noi locuri de muncă. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul Ion Busuioc, a 

afirmat că ministerul pe care îl reprezintă nu susţine acest proiect de lege, 

deoarece noţiunea de profit reinvestit trebuie detaliată mult mai atent. Domnia sa 

a subliniat faptul că, din experienţa anilor trecuţi, în care exista o prevedere 

asemănătoare, s-a remarcat faptul că această cuprindere prea largă a noţiunii de 

profit reinvestit a creat  o gamă mare de probleme, menţionând faptul că trebuie 

încă de la început, să fie clarificate anumite probleme tehnice, pentru ca aplicarea 

acestui proiect de lege să ne creeze dificultăţi pentru activitatea agenţilor 

economici. Domnia sa a subliniat faptul că printre problemele tehnice care trebuie 

clarificate pot fi cuprinse: definirea termenilor folosiţi şi anume ce anume se 

înţelege prin „investiţie” sau prin „profit” (profitul contabil sau  profitul 

impozabil), precum şi definirea surselor de investiţii (din profit sau din alte surse) 

sau care va fi momentul la care se va calcula profitul (deoarece există societăţi 

care încheie anul cu pierderi). Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, 

domnul Ion Busuioc a dorit să reamintească că acest tip de probleme, dar si altele 

similare, au dus la apariţia a numeroase dificultăţi în aplicarea unor prevederi 

similare, în anii trecuţi. In acest sens, până la clarificarea termenilor, domnia sa a 

propus neadmiterea propunerii legislative. 
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Domnul preşedinte Mihai Tudose a subliniat faptul că din expunerea 

reprezentantului Ministerului de Finanţe a înţeles că in principiu acesta ar fi de 

acord cu propunerea legislativă, în condiţiile aducerii unor clarificări asupra 

termenilor folosiţi şi a momentului la care se va opera această scutire. De 

asemenea, domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să sublinieze că este dorinţa 

unanimă a membrilor Comisiei să aducă un sprijin real investitorilor care doresc 

să investească în aport de tehnologie si în dezvoltarea societăţii comerciale 

respective şi nu în achiziţionarea de automobile de lux sau case de vacanţă pentru 

patroni si familiile acestora.  

Domnul preşedinte Mihai Tudose a solicitat acordul iniţiatorilor de a 

accepta amendarea proiectului de lege în sensul clarificărilor necesare solicitate 

de reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice.  

Domnul deputat Dominic Gerea, a afirmat că este de acord cu amendarea 

textului propunerii legislative în cadrul Comisiei, în condiţiile în care se specifică 

că profitul reinvestit la care face referire textul acesteia este profitul obţinut de 

societatea comercială respectivă la sfârşitul anului, pentru a lăsa posibilitatea 

agenţilor economici să îşi întocmească un plan real de afaceri pentru anul 

următor.  

Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer, a afirmat că susţine acest proiect de 

lege, argumentându-şi decizia prin faptul că, în perspectiva integrării României în 

Uniunea Europeană, întreprinzătorii autohtoni vor fi  nevoiţi să facă faţă unei 

concurenţe mult mai acerbe cu agenţi economici europeni. Domnia sa a subliniat 

faptul că legislaţia românească trebuie să conducă la o economie de piaţă 

funcţională şi eficientă, iar mediul economic şi de afaceri românesc are nevoie de 

mecanisme echitabile, performante, simple şi favorabile agenţilor economici 

Domnia sa a subliniat faptul că susţine această iniţiativă şi numai pentru motivul 

simplu că investiţia este o sursă a progresului. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul Ion Busuioc, a  

menţionat că începând cu anul financiar 2008, impozitul pe profit va fi anual cu 

plăti anticipate. 

Domnul senator Dan Voiculescu, a dorit să  sublinieze faptul că prin acest 

proiect de lege a dorit sprijinirea în special a dezvoltării întreprinderilor mici si 
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mijlocii, deoarece acestea au probleme cu capitalul de lucru. Domnia sa a mai 

spus că aceste întreprinderi mici si mijlocii au la îndemână, pentru a se dezvolta, 

două posibilităţi si anume din profitul obţinut să îl lase în societate si să îşi 

dezvolte activitatea sau să apeleze la credite de la bănci. 

Domnia sa a subliniat necesitatea ca întreprinderile mici si mijlocii să fie 

purtătoare ale unui impuls economic flexibil şi performant, să poată crearea locuri 

de muncă, oferind atât condiţii de muncă cât şi salarii atractive angajaţilor, 

rezultatul acestei dezvoltări fiind benefic întregii societăţi româneşti, susţinând 

atât o economie dinamică cât şi un standard de viaţă ridicat.  

Domnul senator Dan Voiculescu, în calitate de iniţiator al acestui proiect 

legislativ, a dorit să exprime acordul său privind amendarea textului propus iniţial 

dezbaterii si aprobării Comisiei, pentru a căpăta claritatea necesară aplicării sale 

cât mai exacte si în conformitate cu scopul pentru acre a fost iniţiat. Astfel, 

domnia sa a propus modificarea textului astfel .„profitul reinvestit în principal 

pentru dezvoltarea producţiei, precum şi a altor investiţii necesare  dezvoltării 

societăţii comerciale, conform obiectului de activitate al acesteia”. 

Domnul deputat Ion Stoica a afirmat că  nu  ar trebui restrânsă sfera 

investiţională, menţionând că susţine ideea de a se da un cadru de acţiune mai  

larg proiectului de lege, care să aibă ca finalitate crearea de locurilor de muncă, 

sau de mărire a numărului de angajaţi. Domnia sa a propus ca text „profitul 

reinvestit pentru dezvoltarea firmei conform obiectului de activitate al acesteia”. 

Domnul deputat Alin Teodorescu a afirmat că este împotriva acestui 

proiect de lege. Domnia sa a subliniat că şi-a arătat împotrivirea încă din anul 

2004, când s-a discutat, pentru prima dată, această posibilitate, la nivelul 

Guvernului, acceptându-se legiferarea acestui procedeu.  

Domnia sa a spus că reinvestirea profitului obţinut este un atribut al 

acţionarilor, în măsura în care aceştia hotărăsc destinaţia profitului. În Adunarea 

Genearală acţionarii sunt cei care spun managerului ce să facă cu profitul.  

De asemenea, domnul deputat Alin Teodorescu a mai spus că România este 

singura ţară din Uniunea Europeană a celor 26 în care o societate comercială, 

chiar dacă are pierderi contabile, trebuie să plătească, la sfârşitul anului impozit 

pe profit, pentru o sumă stabilită de Ministerul Finanţelor. Domnia sa a mai spus 
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că în contextul aderării României la Uniunea Europeană, propunerea legislativă 

propusă va intra în contradicţie cu angajamentele asumate de România la 

încheierea negocierilor cu UE asupra „Capitolului X -  Impozitarea”, precum şi 

cu principiile Codului de conduită privind impozitarea afacerilor în Uniunea 

Europeană, domnia sa menţionând faptul că aceste angajamente impun României 

reţinerea de la plata impozitului pe profit, care pot fi considerate dăunătoare 

pentru concurenţă, creând astfel o situaţie de inegalitate structurală în faţa legii. 

Domnia sa a mai spus că taxarea este un drept suveran al fiecărui stat membru al 

Uniunii Europene, un drept legitim, atât timp cât nu introduce diferenţe între 

plătitorii de impozite.  

Astfel, dacă o societate are profit într-un an pe care îl investeşte, iar alte 

societăţi aleg să îl plătească, ridicându-si dividendele, se introduce o stare de 

inegalitate structurală. Poate fi o inegalitate favorabilă, dar care tot inegalitate se 

numeşte. Domnia sa a mai spus că unul dintre avantajele cotei unice nu a fost, aşa 

cum se aşteptau guvernanţii, creşterea veniturilor la bugetul de stat, dar a ajutat 

reducerea taxelor. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să sublinieze faptul că acest 

proiect de lege oferă un drept agenţilor economici de a alege între reinvestirea  

sau  nu a profitul obţinut şi  nu obligă la acest lucru. Domnia sa a insistat asupra 

faptului că este un drept al oricărei societăţi comerciale şi nu o obligaţie. 

Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer, a afirmat că această iniţiativă este 

pozitivă, pentru că se încurajează decizia spre investiţii, pentru creşterea 

productivităţii muncii. Domnia sa a insistat asupra faptului că acesta este calea pe 

care trebuie să meargă economia României, pentru dezvoltare activităţii 

productive si descurajarea importurilor.  

Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a spus că, din analizele economice ale 

ultimului an, se observă, şi în ţara noastră, o dezvoltare importantă a sectorului 

terţiar, al serviciilor, aşadar nu se poate limita proiectul de lege doar la 

echipamente şi utilaje.  

Domnul senator Dan Voiculescu a propus reformularea textului proiectului 

de lege astfel: ”Se scuteşte de la plata impozitului profitul impozabil reinvestit în 

achiziţionarea de echipamente, utilaje, instalaţii precum şi alte investiţii care duc 
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la dezvoltarea obiectului de activitate în concordanţă cu obiectul principal de 

activitate al firmei, înscris la registrul Comerţului.” 

Domnul preşedinte Mihai Tudose, a propus membrilor comisiei, aprobarea 

amendamentului la textul proiectului de lege, propunere care a fost aprobată cu 

majoritate de voturi. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot avizarea favorabilă a 

proiectui de lege în forma adoptată de Senat cu un amendament, propunere care 

a fost aprobată  cu majoritate de voturi. (22  voturi pentru, un vot împotrivă). 

 

La punctul 2, în avizare, al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea 

legislativă pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind Registrul comerţului, a 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.129/2002 pentru modificarea Legii nr. 

26/1990 privind Registrul comerţului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru 

înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor, precum şi a Legii nr. 

359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul 

comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi a persoanelor juridice, 

înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării 

persoanelor juridice. (Pl-x nr. 113/2007). 

Propunerea legislativă vizează modificarea Legii nr. 26/1990 privind 

Registrul Comerţului, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.129/2002 pentru 

modificarea Legii nr.26/1990 privind Registrul comerţului şi a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 76/2001  privind simplificarea unor formalităţi 

administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor, 

precum şi a Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea 

în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi a persoanelor 

juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării 

persoanelor juridice. 

În prezent, Oficiul Registrului Comerţului funcţionează în cadrul 

Ministerului Justiţiei, în urma aplicării ordonanţelor de urgenţă a guvernului nr. 

129/10.10.2002 şi 156/7.11.2002. aceste ordonanţe de urgenţă au fost emise cu 

încălcarea flagrantă a prevederilor HG nr.396/30.04.2002 privind unele măsuri 
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referitoare la procedura de elaborare a proiectelor de acte normative cu relevanţă 

asupra mediului de afaceri. Modul în care Oficiile registrului comerţului 

efectuează în prezent înregistrarea actelor nu permite existenţa unui control 

obiectiv şi neutru, întrucât atât înregistrarea actelor cât şi controlul legalităţii lor, 

se face de către aceeaşi instituţie, Ministerul Justiţiei.  

În statele cu tradiţie democratică există tendinţa de descentralizare şi de 

delegare de atribuţii şi servicii publice către societatea civilă iar transferul 

Oficiului Naţional al Registrului Comerţului în subordinea Ministerului Justiţiei a 

fost o mişcare  contrară tendinţei europene, cu atât mai mult cu cât Oficiul 

Naţional al Registrului Comerţului, activitate complet nouă pentru România 

anului 1990, a fost reînfiinţat după mai  mult de 50 de ani, de către Camerele de 

Comerţ şi Industrie care au gestionat cu succes această activitate până la finele 

anului 2002. Prin legea Camerelor de Comerţ şi Industrie din 1924, 1929 şi 1936, 

Oficiul Registrului Comerţului era organizat pe lângă Camerele de Comerţ, 

prezenta iniţiativă propunând doar revenirea la tradiţia României din perioada ei 

de maximă înflorire. 

Prin actul normativ propus se introduce o separare clară între instituţia care 

efectuează înregistrările în registrul comerţului şi instituţia care face controlul 

legalităţii actelor înregistrate, garantându-se astfel legalitatea şi corectitudinea 

înregistrărilor, eliminându-se astfel o posibilă sursă de corupţie. 

Reprezentantul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, domnul 

Eugen Giulea a spus că instituţia sa nu susţine transferarea propusă prin prezentul 

proiect legislativ, având în vedere rezultatele deosebite obţinute în perioada în 

care această instituţie a funcţionat sub autoritatea Ministerului Justiţiei . 

Domnul deputat Alin Teodorescu a dorit să menţioneze că nu este de acord 

cu transferul Registrului Comerţului la Camera de Comerţ şi Industrie a 

României. 

Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a subliniat faptul că iniţiativă 

legislativă vizează, în principal, revenirea la situaţia anterioară intrării în vigoare 

a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 129/2002, când Oficiile Registrului 

Comerţului erau organizate şi funcţionau pe lângă fiecare Cameră de Comerţ şi 

Industrie teritorială, iar Oficiul Naţional al Registrului Comerţului pe lângă 
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Camera de Comerţ şi Industrie a României, menţionând totodată faptul că în 

cazul de faţă este vorba de o restituire. Domnia sa a mai spus că Registrul 

Comerţului nu era integrat în structura Camerei de Comerţ şi Industrie la vremea 

aceea ci  funcţiona după o structură piramidală, iar rezultatele deosebite ale 

acestei instituţii se datorează si muncii depuse de cei care au lucrat anterior la 

organizarea sa, actualul Oficiu beneficiind, în acest sens, si de rezultatele muncii 

altora.  

Domnul deputat Aurel Vainer a subliniat faptul că va susţine acest proiect 

legislativ, fiind vorba de o reîntoarcere la tradiţiile interbelice ale ţării noastre şi 

la un mod de lucru şi de administrare urmat ulterior, de multe altele dintre statele 

europene. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de avizare 

nefavorabilă a acestui proiect de lege în forma adoptată de Senat, propunere 

aprobată cu 21 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 abţinere. 

 

 

 

 

Miercuri, 21 martie 2007 

Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise punctele:  

1. Studiul şi dezbaterea propunerii legislative privind aprobarea unor 

măsuri financiare pentru un operator economic de sub autoritatea Consiliului 

Local Topliţa (Pl-x 95/2007), Camera Deputaţilor fiind cameră decizională. 

2. Studiul şi dezbaterea propunerii legislative privind transmiterea cu 

titlu gratuit a unui pachet de acţiuni de 25% deţinute de stat la Societatea 

Naţională "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa" - S.A. 

către judeţul Constanţa şi reglementarea situaţiei juridice a unor bunuri, 

proprietatea publică a statului din judeţul Constanţa (Pl-x nr. 48/2007), Camera 

Deputaţilor fiind cameră decizională. 

 

JOI, 22 martie 2007 

Pe ordinea de zi a sedintei au fost înscrise punctele:  
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1. Studiul şi dezbaterea propunreii legislative privind aprobarea unor 

măsuri financiare pentru un operator economic de sub autoritatea Consiliului 

Local Topliţa (Pl-x 95/2007), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

2. Studiul şi dezbaterea propunerii legislative privind transmiterea cu 

titlu gratuit a unui pachet de acţiuni de 25% deţinute de stat la Societatea 

Naţională "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa" - S.A. 

către judeţul Constanţa şi reglementarea situaţiei juridice a unor bunuri, 

proprietatea publică a statului din judeţul Constanţa (Pl-x nr. 48/2007), Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

 
PREŞEDINTE, 

          Mihai TUDOSE 
                                                

 SECRETAR, 
                                                      Iuliu NOSA      
                

  Consilier Parlamentar  
           Anca Chiser 

        Expert parlamentar 
            Nicoleta Ghencian 

                       


