
 

 

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru politică            
economică, reformă şi privatizare 

 Bucureşti,  
Nr. 21/1102/ 09.10.2003 

 
Sinteza lucrărilor Comisiei din  zilele  

de 07 şi  08 octombrie 2003 
    
            Marţi, 07 octombrie 2003 

Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea: 

          1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 345/2002, privind taxa pe valoarea adăugată (PL352/2003). 
          2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 

 

             La dezbateri a participat ca invitat, în 
conformitate cu prevederile art.51 �i 52 din Regulamentul 
Camerei Deputa�ilor, reprezentantul Ministerului Finan�elor 
Publice: doamna Valerica Nistor - Coordonator Program 
Legisla�ie. 
 Lucr�rile �edin�ei au fost conduse de domnul pre�edinte 
Dan Radu Ru�anu �i de domnul vicepre�edinte Gheorghe Marin. 
 
 La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea propunerii 
legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 345/2002, privind taxa pe valoarea 
adăugată. 
 Domnul deputat Nicolae Enescu, în calitate de iniţiator, a prezentat propunerea 
legislativă membrilor comisiei arătând necesitatea aprobării sale. Astfel, domnul deputat 
Nicolae Enescu a spus că prin iniţiativa legislativă se propune ca  pentru livrările de bunuri 
şi/sau prestări de servicii, care se efectuează continuu - energie electrică, energie termică, gaze 
naturale, apă, servicii telefonice şi altele - taxa pe valoarea adăugată să fie zero, iar pentru 
pâine, lapte de consum, energie electrică, gaze naturale, lemne de foc, cărbuni pentru 
populaţie şi medicamente de uz uman din producţia internă compensate de la buget - de 50% 
din cota standard. 
             Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a subliniat faptul că prevederile 
referitoare la faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată din Legea nr. 
345/2002 sunt armonizate cu prevederile comunitare în domeniu şi sunt corelate şi cu 
prevederi din legislaţia naţională în domeniul fiscal şi contabil.   
 De asemenea, reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că reformularea 
art. 16 alin. (4) lit.c) pct. 3 nu se justifică, întrucât din textul legii rezultă că nu se datorează 
taxa pe valoarea adăugată în cazul încasării de avansuri pentru efectuarea de plăţi în contul 
clientului. 
 In concluzie, reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că guvernul nu 
susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 
 Cu 21 voturi pentru, 4 împotrivă şi 2 abţineri, iniţiativa domnului deputat Nicolae 
Enescu a fost respinsă, deoarece va intra în vigoare noul cod fiscal care va armoniza taxa pe 
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valoarea adăugată cu prevederile Uniunii Europene, iar propunerea legislativă intră în 
contradicţie cu aceste prevederi. 
          Din numărul total de 30 deputaţi au absentat : grup parlamentar PSD: Mihai Tudose - 
delegaţie externă, Dan Ioan  Popescu şi  Hildegard Carola Puwak. 
 
             Miercuri, 08 octombrie 2003 

Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea: 

          1. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 165/2002 pentru modificarea art. 138 şi art. 139 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de 
investiţii financiare şi pieţele reglementate (PL429/2003). 
           2. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 165/2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele 
reglementate (PL 327/2003).                                                                                     
          3. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
 
             La dezbateri au participat ca invita�i, în 
conformitate cu prevederile art.51 �i 52 din Regulamentul 
Camerei Deputa�ilor, din partea Ministerului Finan�elor 
Publice: doamna Valeria Nistor - coordonator program; Comisiei 
Na�ionale a Valorilor Mobiliare: doamna Gabriela Anghelache - 
pre�edinte, doamna Irina Popovici - vicepre�edinte, doamna 
Ileana Agalopol - comisar �i domnul Nelson B�rbulescu - 
consilier.           
   

Lucr�rile �edin�ei au fost conduse de domnul pre�edinte 
Dan Radu Ru�anu �i de domnul vicepre�edinte Gheorghe Marin. 

 La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în fond a 
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 165/2002 
pentru modificarea art. 138 şi art. 139 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002 
privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate. 
 Reprezentantul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare a afirmat că modificările şi 
completările aduse de Legea nr. 525/2002 articolului 138 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 28/2002  au propus o cu totul altă abordare privind modul de derulare a acestor 
oferte şi de stabilire a preţului de cumpărare a acţiunilor în acest caz. Astfel, prevederile 
acestui articol ce stabileau obligaţia acţionarilor cu deţineri majoritare de a derula o ofertă 
publică de preluare într-un termen strâns, la un preţ stabilit după criterii contestate de aceşti 
acţionari şi printr-o procedură contencioasă au dat naştere la numeroase disfuncţionalităţi în 
ceea ce priveşte derularea acestor oferte. Din aceste motive s-a urmărit prin această iniţiativă 
legislativă introducerea unor criterii echilibrate în stabilirea unui preţ transparent, echitabil şi 
corect. 
 Domnii deputaţi au dorit să ştie: 1) de ce se consideră de către Comisia Naţională a 
Valorilor Mobiliare inoportună protecţia acţionarului minoritar; 2) de ce societăţile comerciale 
şi regiile autonome nu-şi vând acţiunile pe piaţa de capital. 
 Reprezentantul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare a spus că toţi investitorii 
trebiesc protejaţi însă trebuie subliniat că nu trebuie protejat în mod excesiv acţionarul 
minoritar, care prin contestaţii multiple cu privire la preţul de vânzare determină întârzierea 
procesului de privatizare la societatea respectivă, acest  lucru conducând la delistarea 
societăţilor comerciale de la bursă. 
 Reprezentantul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare a spus că, în ceea ce priveşte 
vânzarea acţiunilor societăţilor comerciale pe piaţa de capital, acest lucru s-a discutat cu 
APAPS-ul şi cu alte instituţii, inclusiv cu premierul, dar de fiecare dată răspunsul a fost că, în 
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acest moment piaţa de capital din România este insuficient dezvoltată pentru a susţine astfel 
de operaţiuni. 
 Domnul deputat Stanciu Zisu a propus amânarea dezbaterilor la acest proiect de lege. 
 La dezbateri şi-au prezentat puncte de vedere faţă de iniţiativele legislative: Napoleon Pop, 
Gheorghe Marcu, Lucia Cornelia Lepădatu, Gheorghe Marin, Octavian Mircea Purceld, Stanciu Zisu. 
 Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a propus ca reluarea dezbaterilor să se facă 
peste 3 săptămâni. 
 În urma dezbaterii, Comisia, cu unanimitate de voturi, a aprobat propunerea domnului 
vicepreşedinte Gheorghe Marin şi a domnului deputat Stanciu Zisu, de amânare a proiectului 
de lege, acesta urmând a fi dezbătut într-o şedinţă viitoare. 
 
 La punctul 2 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii 
legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 165/2002 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, 
serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate. .  
 In unanimitate a fost aprobată amânarea dezbaterii iniţiativei legislative pentru o 
şedinţă viitoare.  
 Din numărul total de 30 deputaţi au absentat : grup parlamentar PSD: Mihai Tudose - 
delegaţie externă, Dan Ioan  Popescu şi  Hildegard Carola Puwak. 
 
 
  

  
           

  PREŞEDINTE, 

Dan Radu Ruşanu 
 
                                                             SECRETAR, 
                                                    Lucia Cornelia Lepădatu     
 
                           Expert parlamentar 
                     Alina Hodivoianu 
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