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 Marţi, 28 iunie 2005 

 Ordinea de zi a fost următoarea:       

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind modificarea şi 

completarea Legii minelor nr. 85/2003 şi Legii petrolului nr. 238/2004, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 256/22.06.2005). 

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

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2005 privind 

abrogarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2005 

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

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 255/22.06.2005). 

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

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2005 privind 

emisiunea din anul 2005 a municipiului Bucureşti de titluri de valoare 

denominate în EUR, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 

267/27.06.2005). 

 4.  Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 
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             La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi din totalul de 23 

membrii.   

 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 

şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentantul Ministerului 

Economiei şi Comerţului: domnul Ionel Manţog - Secretar de Stat, iar din partea 

Ministerului Finanţelor Publice: doamna Mara Rîmniceanu - Secretar de Stat 

doamna Otilia Frolu - director general adjunct şi doamna Elena Ianda - director 

general adjunct. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 

 

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

proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii minelor nr. 

85/2003 şi Legii petrolului nr. 238/2004. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii minelor 

nr.85/2003 precum şi modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004. 

 Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 20 iunie 2005. 

 Domnul Secretar de Stat Manţog Ionel a prezentat proiectul de lege 

subliniind faptul că, importanţa deosebită a sectoarelor petrolier şi minier pentru 

economia României a determinat reevaluarea aportului acestora la bugetul de 

stat. 

 De asemenea, domnul Secretar de Stat Manţog Ionel a spus că, în 

conformitate cu prevederile Legii minelor nr.85/2003, titularii licenţelor miniere 

au obligaţia să plătească la bugetul de stat o redevenţă minieră şi o taxă pe 

activitatea de exploatare. S-a constatat că prin cumularea acestor două venituri la 

bugetul de stat aportul sectorului minier este totuşi foarte mic în comparaţie cu 

importanţa acestuia. În consecinţă se consideră necesară modificarea modului de 

calcul a taxei pentru activitatea de exploatare, astfel încât aceasta să nu se mai 

plătească ca o taxă aplicată pe suprafaţa perimetrului concesionat, ci ca o cotă de 

2,5% din valoarea producţiei realizate din valoarea de exploatare şi valorificare  

a resurselor minerale.  
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 Domnul Secretar de Stat Manţog Ionel a mai menţionat faptul că, această 

modificare este justificată şi deoarece taxa aplicată pe suprafaţa perimetrului 

concesionat aplicată în mod nediferenţiat în raport cu resursa minerală 

exploatată crea inechităţi între diverşi titulari de licenţe miniere. Modificarea 

taxei de exploatare şi a redevenţei petroliere nu afectează eforturile României de 

aderare la Uniunea Europeană, deoarece aceste taxe specifice exploatării 

resurselor minerale diferă de la ţară la ţară, şi de la etapă la etapă, în funcţie de 

conjunctura economică şi de strategia ţării respective. 

 Domnul Secretar de Stat Manţog Ionel a mai spus faptul că, taxele şi 

redevenţele miniere şi petroliere sunt aplicate de majoritatea ţărilor europene. 

Pentru exemplificare, cota procentuală de calcul a redevenţei petroliere este 

cuprinsă între 1% şi 12,5% din valoarea resursei exploatate, procent ce diferă de 

la ţară la ţară în funcţie de fiscalitatea generală, de  condiţiile de explorare şi 

exploatare şi de strategia ţării respective. 

 Domnul Secretar de Stat Manţog Ionel a mai menţionat faptul că, urmează 

ca prevederile Legii minelor nr.85/2003 să fie completate cu noi prevederi prin 

care să se amendeze art.28, respectiv art.44, prin introducerea unor precizări cu 

privire la modalitatea de calcul a taxei pentru activitatea de exploatare de 2,5% 

la valoarea producţiei realizate din activitatea de exploatare şi valorificare a 

resurselor miniere.  

 Domnul Secretar de Stat Manţog Ionel a subliniat faptul că, modificările 

propuse conduc la un aport suplimentar la bugetul de stat de peste 680 miliade 

lei, reprezentând o creştere a veniturilor din redevenţele petroliere şi taxa de 

exploatare minieră cu cca. 10% faţă de veniturile realizate în prezent din 

redevenţele şi taxele aplicate sectoarelor minier şi petrolier. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld a dorit să ştie unde se 

vor regăsi aceste taxe pe piaţă în preţul de cost al produselor sau în preţul de 

vânzare al produselor, ce influenţă vor acea aceste taxe asupra beneficiarilor 

finali, precum şi unde se vor regăsi efectele acestor taxe. 

 Domnul Secretar de Stat Manţog Ionel a  menţionat faptul că,  aceste taxe 

nu vor avea nici un efect asupra consumatorilor. 
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 Domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld a propus ca titlul 

Ordonanţei de Urgenţă să fie aprobat în forma Senatului.  

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare au hotărât cu unanimitate de voturi ca proiectului de 

Lege privind modificarea şi completarea Legii minelor nr. 85/2003 şi Legii 

petrolului nr. 238/2004, să fie aprobat, în forma adoptată de Senat. 

 

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

procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 45/2005 privind abrogarea unor prevederi din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

 Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 20 iunie 2005. 

 Doamna Secretar de Stat Mara Rîmniceanu în susţinerea acestui proiect a 

subliniat faptul că prezentul proiect de lege are ca obiect luarea de urgenţă a 

unor măsuri de corelare a termenelor de intrare în vigoare a unor prevederi din 

Codul fiscal, care au fost modificate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

24/2005. Această situaţie s-a creat ca urmare a publicării cu întârziere în 

Monitorul Oficial a Legii de respingere a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 24/2005  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal şi a Legii de aprobare cu amendamente a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal. 

 Domnul deputat Emil Moldovan a spus că modificarea iniţială propusă şi 

acceptată a Codului Fiscal a fost, de la început, neconstituţională, deoarece 

conform Constituţiei, aceste prevederi legale foarte importante nu pot fi 

modificate în timpul anului fiscal. Este de neînţeles propunerea de modificare 

solicitată, care soseşte la mai puţin de o săptămână de la promulgarea 

modificărilor anterioare. În condiţiile în care aceste modificări vizau o 

Ordonanţă de Urgenţă propusă de Guvernul anterior ar fi fost de înţeles. 

 Domnul deputat Emil Moldovan s-a pronunţat ferm împotriva aprobării 
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prezentului proiect de lege, cunoscând şi faptul că aceste modificări au creat 

instabilitate financiară şi au dus la scăderea cu 40% a investiţiilor străine în 

România în aceste prime 6 luni. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a subliniat faptul că din punct de vedere 

tehnic modificările propuse sunt necesare pentru a repara erorile anterioare. Din 

punct de vedere legal orice modificare fiscală trebuie anunţată din timp. 

 Doamna Secretar de Stat Mara Rîmniceanu a argumentat că prezenta 

Ordonanţă de Urgenţă a fost aprobată în sedinţa de Guvern din 1 iunie, fiind 

publicată în Monitorul Oficial tot pe data de 1 iunie. Legea de modificare a 

Codului fiscal a fost promulgată în data de 4 iunie şi conform Constituţiei intra 

în vigoare după 3 zile, în perioada 1 -3 iunie fiind un gol fiscal, pe care îl 

acoperă prezentul proiect legislativ. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld a dorit să ştie când va 

intra în vigoare Ordonanţa de Urgenţă. 

 Doamna Secretar de Stat Mara Rîmniceanu a răspuns că a intrat deja în 

vigoare şi a avut aplicabilitate numai în perioada 1 - 3 iunie 2005. 

 Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a ridicat problema impactului 

acestor modificări ale Codului fiscal asupra investitorilor străini şi a propus 

prezentarea în acest scop de către Ministerul Finaţelor Publice şi de către  

Agenţia pentru Investiţii Străine a unor analize privind evoluţia investiţiilor 

străine, precum şi a impactului cotei unice asupra bugetului de stat, în aceste 6 

luni.  

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare au hotărât  cu 19 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 

2 abţineri  ca proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 45/2005 privind abrogarea unor prevederi din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, să fie aprobat, în forma adoptată de Senat. 

 

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

avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea 
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Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2005 privind emisiunea din anul 

2005 a municipiului Bucureşti de titluri de valoare denominate în EUR. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 23 iunie 2005. 

 Doamna Secretar de Stat Mara Rîmniceanu în susţinerea acestui proiect a 

subliniat faptul că prezentul proiect de lege are ca obiect derogarea de la 

prevederile art. 59 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 

privind finanţele publice locale, aprobată cu modificările şi completările 

ulterioare, pentru emiterea  titlurilor de valoare de Municipiul Bucureşti. 

 Doamna director general adjunct Otilia Frolu a menţionat faptul că în 

Master Plan-ul elaborat de către Agenţia Japoneză pentru Cooperare 

Internaţională (JICA) şi finanţat de Guvernul Japonez printr-un credit 

nerambursabil, se reconandă Municipiului Bucureşti realizarea unor proiecte 

grupate pe următoarele direcţii: realizarea şi dezvoltarea infrastructurii de 

transport suprateran; managementul traficului; reabilitarea infrastructurii de 

transport subteran şi a materialului rulant; îmbunătăţirea ambientului stradal; 

dezvoltarea terminalelor pentru transport de mărfuri şi adoptarea unei politici de 

management a parcărilor.  

 Doamna director general adjunct Otilia Frolu a mai menţionat faptul că 

prin realizarea acestor proiecte se pot obţine o serie de beneficii: fluidizarea 

traficului; micşorarea costurilor de întreţinere a sistemului stradal şi a 

mijloacelor auto; reducerea timpului de deplasare; reducerea poluării chimice şi 

fonice; creşterea confortului şi siguranţei circulaţiei; creşterea capacităţii de 

parcare în zonele importante ale oraşului. 

 Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a dorit să ştie care este efectul  

acestei  ,,rostogoliri'' a capitalului împrumutat. 

 Doamna director general adjunct Otilia Frolu a explicat că o emisiune de 

fonduri pe orice piaţă de capital înseamnă contractarea fondurilor la momentul la 

care se face emisiunea, astfel încât bugetul Primăriei trebuie să suporte doar 

costul fondurilor ridicate de pe piaţa internaţională de capital. 

 Domnul deputat Emil Moldovan a supus atenţiei faptul că datoria publică 

care va greva bugetul Municipiului Bucuresti va depăsi pragul de 20%.  
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 Domnul deputat Emil Moldovan a dorit să ştie ce se va întâmpla mai 

departe dacă acestă operaţiune de "rostogolire" de capital nu va reuşi. 

 Doamna director general adjunct Otilia Frolu a spus că în cadrul 

Ministerului Finanţelor Publice s-au luat în calcul mai multe scenarii posibile, 

dar cel mai credibil dintre acestea este că această ,,rostogolire'' va reuşi.  

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să ştie care ar fi celelalte 

scenarii. 

 Doamna director general adjunct Otilia Frolu spus că mai există încă unul, 

cel mai pesimist şi la care soluţia este rambursarea. 

 Domnul deputat Gabriel Sandu a dorit să facă cunoscut faptul că în 

viitoarea sesiune parlamentară, în baza unei iniţiative legislative a PNL, pragul 

de îndatorare al autorităţilor locale, municipale sau judeţene va fi majorat de la 

20% cât este în prezent, la 40%, ceea ce va fi acoperitor şi pentru prezentul 

proiect legislativ. 

 Domnul Preşedinte Mihai Tudose a subliniat faptul că nu se poate aproba 

o lege  în temeiul unei alte inţiative legislative care va fi propusă în viitor.    

 Domnul deputat William Brânză a dorit să ştie ce procent din această 

sumă va fi direcţionat către serviciile de consultanţă. 

 Doamna director general adjunct Otilia Frolu  a spus că nu dispune de 

aceste date care probabil sunt disponbile la Municipalitate.   

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare au hotărât  cu 21 de voturi pentru, 1 voturi împotrivă şi 

o abţinere  ca proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 44/2005 privind emisiunea din anul 2005 a municipiului 

Bucureşti de titluri de valoare denominate în EUR să fie aprobat, în forma 

adoptată de Senat. 

 

 La punctul 4 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât ca activitatea 

Comisiei, pe perioada vacanţei parlamentare, să se desfăşoare în perioada 22 - 

31 august 2005, ordinea de zi a acestor sedinţe fiind stabilită în funcţie de 

 7



proiectele de lege cu care Comisia va fi sesizată ulterior din partea Biroului 

Permanent al Camerei Deputaţilor.  

 

 

 Joi, 30 iunie 2005 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

 1. Studiul negocierilor şi rezultatele prezentate de subcomisiile pentru 

politică economică, reformă şi privatizare, respectiv, pentru industrii şi servicii 

cu privire la Legea privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei 

meşteşugăreşti. 

 2. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 

 

 

 

 

     PREŞEDINTE, 

     Mihai Tudose 
                                                             SECRETAR, 
                                                      Vasile Cosmin Nicula   
  
                        Consilier parlamentar, 
                    Anca Chiser 
                                                                                                                   Expert parlamentar, 
                                                                                                                   Graziella Segărceanu
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