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Sinteza 
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 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul îndeplinit, 
şi-a început  lucrările în ziua de 8  februarie 2011.  

La lucrările Comisiei din data de 8 februarie au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul 
de 20 de membri şi anume: Tudose Mihai, Almăjanu Marin, Grama Horia, Arion Viorel, 
Cărare Viorel, Cherecheş Cătălin, Gerea Andrei Dominic, Cornel Itu, Iacob Strugaru Stelică, 
Lupu Mihai, Neacşu Marian, Nistor Laurenţiu, Oprişcan Mihai Doru, Palaşcă Viorel, Păsat 
Dan, Popescu Adrian, Seremi Ştefan, Teodorescu Horia. Domnul Valerian Vreme a absentat 
de la lucrările Comisiei iar domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a fost în delegaţie externă.  

La lucrările Comisiei din zilele de 9 şi 10 februarie au fost prezenţi 19 deputaţi din 
totalul de 20 de membri şi anume: Tudose Mihai, Vainer Aurel, Almăjanu Marin, Grama 
Horia, Arion Viorel, Cărare Viorel, Cherecheş Cătălin, Gerea Andrei Dominic, Cornel Itu, 
Iacob Strugaru Stelică, Lupu Mihai, Neacşu Marian, Nistor Laurenţiu, Oprişcan Mihai Doru, 
Palaşcă Viorel, Păsat Dan, Popescu Adrian, Seremi Ştefan, Teodorescu Horia. Domnul 
Valerian Vreme a absentat de la lucrările Comisiei. 
 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, reprezentanţii:Academiei Române, domnul Ionel haiduc, 
preşedinte; Ministerul Economiei, Comerţului si Mediului de Afaceri, doamna Silvia 
Stancea, consilier; Ministerul Finanţelor: doamna Oana Iacob, şef serviciu TVA şi domnul 
Gheorghe Marinescu, şef serviciu; Consiliul Concurenţei: domnul Mircea Valentin, membru 
al plenului; Secretariatul de Stat pentru Culte, domnul Florinel Frunză, director; Secretariatul 
General al Guvernului, domnul Ştefan Gati, Secretar General adjunct; Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală: doamna Georgiana Stoian, şef serviciu; Institutul Naţional de 
Cercetări Economice din cadrul Academiei Române, domnul Ioan Franc Valeriu, director 
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general adjunct şi domnul Napoleon Pop, director general adjunct; Patriarhia Română, preot 
Ionuţ Corduneanu, vicar administrativ patriarhal. 
 Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
 1. Propunere legislativă pentru instituirea obligaţiei elaborării, aprobării şi aplicării 
Strategiei de Dezvoltare Economica şi socială a României pe termen lung, Pl-x 756/2010 – 
FOND. 
 2. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.248/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/1998 privind 
acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor si la plata unor obligaţii bugetare, în 
scopul privatizării Societăţii Comerciale „Petromidia” SA Constanţa, procedură de urgenţă, 
PLx 832/2010 – FOND. 
 3. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, 
PLx 880/2010 – AVIZ. 
 4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul Fiscal , PLx 881/2010 – AVIZ. 
 5. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare,  PLx 882/2010 – AVIZ. 
 6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 17 din Legea 
nr. 21/1996 privind Legea Concurenţei, PLx 16/2011 – AVIZ. 
 
 Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
instituirea obligaţiei elaborării, aprobării şi aplicării Strategiei de Dezvoltare Economică şi 
socială a României pe termen lung, Pl-x 756/2010 – FOND. 
 In cadrul dezbaterilor din cadrul Comisiei, a reieşit necesitatea modificării anumitor 
articole din această propunere, în scopul clarificării şi corelării legislative. 
 Domnul preşedinte Mihai Tudose a propus amânarea cu o lună a acestei dezbateri. 
Supusă la vot, propunerea de amânare cu o lună a dezbaterii acestui act normativ, a 
fost aprobată cu unanimitate.  
 
 Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.248/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.64/1998 privind acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la plata 
unor obligaţii bugetare, în scopul privatizării Societăţii Comerciale „Petromidia” S.A. 
Constanţa, procedură de urgenţă, PLx 832/2010 – FOND. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere 
şi adoptare proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.248/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/1998 privind 
acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare, în 
scopul privatizării Societăţii Comerciale ,,Petromidia’’ - S.A. Constanţa, în forma adoptată 
de Senat. 
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 Pe punctul trei al ordinii de zi a fost înscris propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, PLx 880/2010 – AVIZ. 
          Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât facilităţile fiscale 
acordate cultelor au temei constituţional în dispoziţiile art. 29 alin. (5), prin care cultelor le 
este garantat sprijinul statului.
          Totodată, eliminarea scutirii acordate în cazul clădirilor care constituie patrimoniul 
unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat, confesional sau particular, ar presupune, în 
cazul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, un efort suplimentar din partea 
bugetului de stat prin includerea în buget a sumelor reprezentând valoarea impozitului pe 
clădiri.
           Referitor la abrogarea art. 250 alin. (1) pct. 9 şi art. 257 lit. l), prin care este 
reglementată scutirea de la plata impozitului pentru clădirile şi terenurile aparţinând 
parcurilor industriale, membrii Comisiei au constatat că, în prezent, singurul stimulent 
pentru realizarea şi dezvoltarea parcurilor industriale este reprezentat de ajutorul de stat 
pentru investiţiile din parcurile industriale, acordat în modalităţile prevăzute de dispoziţiile 
legale propuse a fi abrogate prin propunerea legislativă. 
          Faţă de considerentele susmenţionate, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi,  avizarea negativă a iniţiativei 
legislative. 
 
 Pe punctul patru al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, PLx 881/2010 – AVIZ. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât cotele reduse de TVA 
aplicabile în România sunt stabilite cu respectarea principiilor Directivei 2006/112/CE 
privind sistemul comun al TVA, cu modificările şi completările ulterioare, care reprezintă 
componenta principală a acquis-ului comunitar în domeniul TVA. 

În prezent, România aplică o cotă redusă de TVA de 9% pentru mai multe categorii de 
bunuri şi servicii prevăzute la art. 140 alin. (2) din Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi o cotă redusă de TVA de 5% pentru livrările de locuinţe 
ca parte a politicii sociale. 

De asemenea, aplicarea cotei reduse de TVA de 5% pentru livrările de produse 
fabricate în România, ar încălca atât prevederile legislaţiei comunitare care nu permite o 
aplicare discriminatorie a cotelor reduse în funcţie de ţara de provenienţă, cât şi principiul 
neutralităţii TVA, care este un principiu fundamental al sistemului de TVA. 

 Prin urmare, adoptarea unei astfel de propuneri ar genera atât încălcarea acquis-ului 
comunitar, cât şi principiile de bază ale TVA, implementarea acesteia putând conduce la 
declanşarea de către Comisia Europeană a procedurii de infringement.
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 Faţă de considerentele susmenţionate, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a iniţiativei 
legislative. 

 
 Pe punctul cinci al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă privind 
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare,  PLx 882/2010 – AVIZ. 
          Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât procentul de 1% din 
impozitul pe locuinţe plătit de persoanele fizice şi juridice la unităţile fiscale nu poate 
constitui Fond la dispoziţia Guvernului deoarece în bugetul de stat sunt incluse Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului şi Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, 
care se utilizează pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar.

    Faţă de considerentele susmenţionate, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a iniţiativei 
legislative. 

 
 Pe punctul şase al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea articolului 17 din Legea nr. 21/1996 privind Legea Concurenţei, 
PLx 16/2011 – AVIZ. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative în forma prezentată de iniţiator. 

 
 Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 9 februarie 2011. 
 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea si completarea Legii nr.85/2006 privind 
procedura insolvenţei,  Plx 533/2010 – studiu 

2. Propunere legislativă privind modificarea Art.11), lit.c) a Legii nr.85/2006, privind 
procedura insolvenţei, Pl-x 799/2010 - studiu 

3. Propunere legislativă privind modificarea Art.121), alin.(1) al Legii nr.85/2006, 
privind procedura insolvenţei, Pl-x 800/2010 - studiu 

În urma analizei şi dezbaterilor din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca 
votul să fie dat în proxima şedinţă.  
 
 
 Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 10 februarie 2011. 
 
 Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă "Legea holdingului", comun cu Comisia pentru industrii 
şi servicii, PLx 271/2010 - studiu 
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2. Proiect de Lege privind holdingurile, comun cu Comisia pentru industrii şi servicii,  
PLx 305/2010 - studiu 

3. Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.85/2006 privind procedura 
insolvenţei, PLx 440/2010 – studiu. 

În urma analizei şi dezbaterilor din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca 
votul să fie dat în proxima şedinţă.  
 

  

 

        PREŞEDINTE, 

 Mihai TUDOSE 

 

                                                         SECRETAR, 

                                                         Horia Grama 

 

 
         Consilier parlamentar   
                               Anca Chiser   
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