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Sinteza şedinţei Comisiei 

din zilele de 26 şi 27 mai 2009 
 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având 
cvorumul îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 26 mai 2009. 

La lucrările Comisiei din zilele de  26 şi 27 mai a.c. din totalul de 24 de 
membri,  au fost prezenţi 23 deputaţi. 

  La şedinţele Comisie din  zilele de 26 şi 27 mai a.c. au fost prezenţi 
următorii domni deputaţi: Mihai Tudose, Aurel Vainer, Atanasiu Teodor, 
Cherecheş Cătălin, Arion Viorel, Almăjanu Marin, Cărare Viorel, Gerea Andrei 
Dominic, Grama Horia, Iacob Strugaru Stelică, Itu Cornel, Lupu Mihai, Neacşu 
Marian, Nistor Laurenţiu, Oprişcan Mihai Doru, Popescu Adrian, Palaşcă 
Viorel, Păsat Dan, Pál Árpád, Rusu Valentin, Sava Andrei Valentin, Seremi 
Ştefan, Teodorescu Horia.  

Doamna vicepreşedinte Mihaela Stoica a absentat motivat de la lucrările 
Comisiei.  

Şedinţa Comisiei a început în ziua de 26 mai 2009 cu următoarea ordine 
de zi: 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 25/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, 
procedură de urgenţă (PLx 253/2009)  - aviz. 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 29/2009 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
procedură de urgenţă (PLx 256/2009) - aviz. 

  3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 33/2009 pentru completarea art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul 
vamal al României, procedură de urgenţă (PLx 258/2009) – aviz.  
   4. Propunere  legislativă  pentru  completarea  alin. (2) al art. 160 din 
Legea nr. 157/2003 privind Codul Fiscal (Plx 266/2009) – aviz. 

  5. Diverse. 
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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: doamna Tatiana Brega – şef serviciu, doamna Magdalena 
Ioniţă – şef serviciu, doamna Livia Bădescu – director, doamna Mariana Vizoli   
- director Drecţia legislativă, reprezentantul  Băncii Naţionale a României: 
domnul Emilian Antonescu – director, reprezentantul Autorităţi Naţionale a 
Vămilor: domnul Dorel Frontea – director adjunct, reprezentantul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor: domnul Simina Ovidiu – consilier, reprezentantul 
Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră: domnul Ene Daniel –şef serviciu 
precum şi reprezentantul Departamentului pentru Afaceri Europene: doamna 
Laura Elena Pop – subsecretar de stat. 

 
La primul punct al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2009 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile 
de credit şi adecvarea capitalului, procedură de urgenţă (PLx 253/2009)  - aviz. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Magdalena 
Ioniţă, şef serviciu, a făcut o scurtă prezentare a proiectului de lege.  

     Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Magdalena 
Ioniţă, şef serviciu, a menţionat faptul că prezentul proiect de lege are ca scop 
principal modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.99/2006 pentru asigurarea transpunerii Directivei 2007/44/CE. În acest sens, 
au fost formulate propuneri printre care au fost enumerate următoarele: 
preluarea terminologiei utilizate de directiva comunitară şi definirea în acest 
sens a noţiunilor de „achizitor potenţial” şi „achiziţie propusă”; modificarea 
termenului de pronunţare asupra notificărilor de achiziţii, de la 3 luni la 60 de 
zile lucrătoare, cu detalierea procedurii de notificare, care implică confirmarea 
primirii notificării într-un termen stabilit, posibilitatea solicitării de informaţii 
suplimentare şi suspendarea, în acest caz, o singură dată şi pe o perioadă 
limitată, a termenului de evaluare precum şi obligaţia de colaborare între 
autorităţile competente din diverse state membre sau din diferite sectoare ale 
sistemului financiar, în cazul în care potenţialul acţionar este o entitate 
reglementată, precum şi instituirea condiţiilor de colaborare cu statele terţe. 

În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose, a propus avizarea 
favorabilă a  proiectului de lege în forma adoptată de Senat. Supusă la vot, 
propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul doi al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2009 pentru modificarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, procedură de urgenţă (PLx 256/2009)    
- aviz. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Tatiana Brega, 
şef serviciu, a afirmat faptul că motivul emiterii prezentului act normativ a 
constat în realizarea unui echilibru între nivelul veniturilor şi cheltuielilor, 
corelat cu obiectivele macroeconomice, precum şi pentru  asigurarea necesarului 
de venituri la bugetul de stat, şi pe de altă parte pentru asigurarea unui mediu 
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concurenţial echitabil pentru producătorii şi comercianţii de băuturi alcoolice, 
odată cu diminuarea fenomenului de evaziune fiscală. 

  În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose, a propus avizarea 
favorabilă a  proiectului de lege în forma adoptată de Senat. Supusă la vot, 
propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă). 

 
  La punctul trei al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2009 pentru completarea 
art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, procedură de 
urgenţă (PLx 258/2009) – aviz.  

Reprezentantul Autorităţii Naţionale a Vămilor, domnul Dorel Fronea, 
director adjunct, a prezentat pe scurt iniţiativa legislativă, precizând faptul că 
prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 270 din 
Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu un nou alineat, alin.(2) 
al cărui cuprins constă în incriminarea drept infracţiune a acţiunii constând în 
’’introducerea în/sau scoaterea  din ţară, prin locurile stabilite pentru control 
vamal, prin sustragerea de la control vamal, a bunurilor sau mărfurilor care ar 
trebui plasate sub regim vamal, dacă valoarea bunurilor sustrase este mai mare 
de 20.000 lei’’. 

  În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose, a propus avizarea 
favorabilă a  proiectului de lege în forma prezentată de iniţiator. Supusă la vot, 
propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
         La punctul patru al ordinii de zi, a fost înscrisă propunerea legislativă 
pentru completarea alin. (2) al art. 160 din Legea nr. 157/2003 privind Codul 
Fiscal (Plx 266/2009) – aviz. 
   Domnul preşedinte Mihai Tudose a prezentat pe scurt propunerea 
legislativă, precizând faptul are ca obiect de reglementare  completarea alin. (2) 
al art. 160 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul introducerii în categoria bunurilor şi 
serviciilor cărora li se aplică măsurile de simplificare şi a cerealelor şi altor 
produse agricole destinate vânzării. 

  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative, sub rezerva obţinerii de 
către România a unei derogări de la prevederile art. 193 din Directiva 
Consiliului 2006/112/CE din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei 
pe valoarea adăugată, în conformitate cu art. 395 alin.(1) al acestei directive şi 
cu recomandarea ca la Comisia sesizată în fond să se ţină cont de sugestiile 
Consiliului Legislativ. 

 
    La punctul 5 al ordinii de zi domnul preşedinte Mihai Tudose a 

prezentat membrilor Comisiei concluziile desprinse în urma vizitei delegaţiei 
oficiale a Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare în 
Republica Populară Chineză, în perioada 18 – 24 mai a.c., cu privire la: 
cooperarea parlamentară bilaterală, relaţiile economice româno-chineze, 
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precum şi cu privire la promovarea proiectelor comune în domeniile 
infrastructurii şi energiei regenerabile. 
 
 Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 27 mai, cu studiul si dezbaterea 
următoarelor iniţiative legislative:  

1. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 23/2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare, procedură 
de urgenţă (PLx 265/2009). 
 2. Proiect de Lege pentru abrogarea Legii nr.469/2002 privind unele 
măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale, procedură de urgenţă                    
(PLx 272/2009). 

    În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au decis, cu unanimitate, ca votul 
asupra acestor iniţiative legislative să se dea într-o şedinţă ulterioară a Comisie.   

  
 
 

   PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR, 
           Mihai TUDOSE                                             Cătălin CHERECHEŞ 
 

                    
                                                                                                                                                        Consilier parlamentar: 
                                Anca Chiser 
                                            Expert parlamentar: 
                                                                                                                                    Nicoleta Ghencian 
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