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 Marţi, 13 decembrie 2005 

 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

 

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

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.145/2005 privind 

utilizarea unor sume încasate în valută din activitatea de privatizare, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 620/12.12.2005). 

 

 2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea 

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

completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională (Plx 637/12.12.2005). 

 

          3.  Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 
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 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 23 de 

membri, domnii deputaţi Aurel Vainer şi Alin Teodorescu fiind plecaţi în 

delegaţie externă.   

 

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

şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentantul Ministerului 

Finanţelor Publice: doamna Maria Elena Anghel – director general adjunct şi 

doamna Gheorghiţa Toma – şef serviciu. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 

          

  

 La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea, în 

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

urgenţă a Guvernului nr.145/2005 privind utilizarea unor sume încasate în valută 

din activitatea de privatizare, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 

620/12.12.2005). 

 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea modalităţii de 

utilizare a unor sume încasate în valută din activitatea de privatizare, în scopul 

diminuării soldului datoriei publice fără a apela la împrumuturi de refinanţare. 

 

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna director general 

adjunct Maria Elena Anghel a susţinut faptul că, în conformitate cu prevederile 

OUG nr.111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare şi din valorificarea 

activelor bancare neperformante, aprobată cu modificări prin Legea nr.48/2005, şi 

ale art.23 alin.(1) din Legea nr.555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea 

Societăţii Naţionale a Petrolului ,,Petrom’’ – S.A. Bucureşti, în conturile 

trezoreriei statului în valută exista la data de 17.10.2005 un sold disponibil de 

839.861.583,18 euro şi 25.670.130,61 USD a căror destinaţie poate fi stabilită prin 

acte normative. Din aceste sume: 639.341.664,83 euro – reprezintă sume încasate 

în valută din procesul de privatizare conform prevederilor OUG nr.111/2003; 
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200.519.918,35 euro – reprezintă preţul aferent acţiunilor rezultate ca urmare a 

conversiei creanţelor bugetare pe care Ministerului Finanţelor Publice le-a avut 

asupra Societăţii Naţionale a Petrolului ,,Petrom’’ – S.A. Bucureşti, sume încasate 

conform prevederilor art.23 alin.(1)din Legea nr.555/2004; 25.670.130,61 USD - 

reprezintă sume încasate în valută din procesul de privatizare conform 

prevederilor OUG nr.111/2003. 

  Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna director general 

adjunct Maria Elena Anghel a mai susţinut faptul că, din sumele existente în 

contul în valută al trezoreriei statului provenind din activitatea de privatizare se 

propune utilizarea sumei de 300.614.317,19 euro şi de 10.139.241,67 USD pentru 

plata unor rate de capital scadente în lunile noiembrie şi decembrie 2005, aferente 

datoriei publice. 

 Domnul deputat Iuliu Nosa a dorit să ştie de unde se făcea plata dacă nu 

existau sumele provenite din privatizări, precum şi în ce scopuri, altele decât 

datoria publică, vor fi folosiţi cei 5 milioane euro care au rămas. 

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna director general 

adjunct Maria Elena Anghel a spus că, dacă nu foloseau banii din contul MFP, 

atunci trebuia să cumpere valuta. În condiţiile în care nu se aprobă utilizarea 

sumelor disponibile în valută din activitatea de privatizare, conform legislaţiei şi 

procedurilor actuale, MFP întocmeşte o cerere de cumpărare de valută din rezerva 

valutară a statului aferentă rambursării ratei de capital, iar echivalentul în lei al 

valutei aferente împrumuturilor susmenţioante, se asigură astfel: rata de capital la 

curs istoric se asigură prin refinanţarea datoriei publice pe bază de împrumuturi de 

stat, iar diferenţele nefavorabile de curs valutar se asigură de la bugetul de stat din 

sumele prevăzute cu acestă destinaţie în bugetul MFP – Acţiuni Generale. 

 Prin folosirea sumelor încasate din activitatea de privatizare ca sursă pentru 

plata sumelor scadente la extern, afernte împrumuturilor, se elimină presiunile pe 

cursul valutar precum şi plata către Banca Naţională a României a comisioanelor 

de cumpărare a valutei. 

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna director general 

adjunct Maria Elena Anghel a mai spus că, în ceea ce priveşte a doua întrebare, nu 
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este în măsură să spună în ce scopuri vor fi folosiţi cei 5 milioane euro care au 

rămas. Îi poate folosi Guvernul prin HG sau prin OUG. 

 Domnul deputat Nicolae Bara a sugerat reprezentantului Ministerului 

Finanţelor Publice ca pentru următoarele plăţi să fie puţin mai transparenţi, 

sugerându-i să furnizeze mai multe detalii, deoarece urmează privatizări 

importante. 

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna director general 

adjunct Maria Elena Anghel a  spus că, va transmite sugestia domnului deputat 

Nicolae Bara. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să ştie dacă exista o sursă de 

finanţare pentru privatizare. 

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna director general 

adjunct Maria Elena Anghel a  menţionat că a existat o sursă de finanţare pentru 

privatizare, valuta cumpărându-se de la Banca Naţională a României, iar MFP 

având lei de la buget. 

  Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot titlul proiectului de Lege, 

acesta  fiind aprobat cu unanumitate de voturi.   

   

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot artcolul 1 al proiectului de 

Lege, acesta  fiind aprobat cu unanumitate de voturi.   

   

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot artcolul 2 (cu literele a, b, 

c, d) al proiectului de Lege, acesta  fiind aprobat cu unanumitate de voturi.   

   

  Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot proiectul de Lege în 

integralitate, acesta  fiind aprobat cu unanumitate de voturi.   

   

                                       

În urma dezbaterii, membri Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare au hotărât cu unanimitate de voturi ca proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.145/2005 privind utilizarea 
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unor sume încasate în valută din activitatea de privatizare să fie aprobat, în 

forma adoptată de Senat. 

  

 Domnii deputaţi: Tudose Mihai, Purceld Octavian – Mircea, Popa Cornel, 

Nicula Vasile – Cosmin, Almăjanu Marin, Almăşan Liviu, Bara Nicolae, Brânză 

William – Gabriel, Constantinescu Viorel, Gerea Andrei – Dominic, Godja 

Petru, Lakatos Petru, Moldovan Emil – Radu, Nosa Iuliu, Pascu Bogdan, 

Racoceanu Viorel, Sandu Gabriel, Sârbu Mugurel – Liviu, Stoica Ion, Ursărescu 

Dorinel, Zamfirescu Dan – Dumitru, au votat pentru. 

  

 

 La punctul 2 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea 

propunerii legislative privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

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

Fiscal, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 637/12.12.2005). 

 

Obiectul de reglementare al prezentei propuneri legislative îl constituie 

prorogarea termenelor de intrare în vigoare a actelor normative prin care s-au 

efectuat intervenţii legislative asupra Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal. 

  

 

Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a susţinut faptul că, 

potrivit art.4 din Legea nr.571/2003, Codul Fiscal se modifică şi se completează 

numai prin Lege, promovată de regulă cu şase luni înainte de data intrării în 

vigoare a acestuia. Orice modificare şi completare a Codului Fiscal intră în 

vigoare cu începere din prima zi a anului următor celui în care a fost adoptată 

prin lege. 

Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a mai susţinut faptul 

că, nerespectându-se prevederile legale, prin O.U.G. nr.24/2005 au fost stabilite, 

pentru modificările şi completările la Codul Fiscal, datele de 1 aprilie, 1 mai şi 1 
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iunie a.c., contrare prevederilor din Legea nr.571/2003, care prevede în mod 

expres intrarea lor în vigoare de la 1 ianuarie 2006. 

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna şef serviciu 

Gheorghiţa Toma  a spus că, prezentul act normativ nu mai are obiect, deoarece 

toate prevederile acestuia se regăsesc în Legea nr.163/2005 privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.138/2004 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.  O.U.G. nr.24/2005 ca act 

normativ, nu mai produce efecte fiscale. 

 Domnul deputat Nicolae Bara a amintit reprezentantului Ministerului 

Finanţelor Publice, hotărârea membrilor Comisie privind nivelul de reprezentare 

al Guvenului. Acesta ar trebui să fie la nivel de Secretar de Stat. 

 Domnul deputat Nicolae Bara a spus că, din punct de vedere tehnic MFP 

are dreptate, dar din punct de vedere al aplicării Codului Fiscal, al modului de 

comunicare cu mediul de afaceri, MFP nu are dreptate. Ar trebui să se incerce să 

se termine cu acest mod defectuos de comunicare. 

 Domnul deputat Nicolae Bara a mai spus că, MFP şi BNR au scăpat de sub 

control de 15 ani, aceste instituţii fiind independente chiar faţă de Parlamentul 

României. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a invitat reprezentantul Ministerului 

Finanţelor Publice la discuţiile viitoare care vor avea loc în cadrul Comisiei 

privind discutarea noului Cod Fiscal. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să ştie cum funcţionează la Bursă, 

deoare trebuie să se schimbe softul. 

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna şef serviciu 

Gheorghiţa Toma a spus că, potrivit Legii nr.163/2005 cota unică deja se ştie, 

aceasta fiind de 16%. Pentru TVA, operaţiunile intra comunitare vor intra în 

vigoare în 2007. La impozitul pe venit se propune schimbarea impozitului 

proprietăţii imobiliare. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot titlul propunerii legislative, 

acesta  fiind aprobat cu 12 voturi pentru, 7 voturi împotrivă şi 2 abţineri.    
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Domnii deputaţi: Tudose Mihai, Purceld Octavian – Mircea, Nicula Vasile 

– Cosmin, Almăşan Liviu, Constantinescu Viorel, Godja Petru, Moldovan Emil 

– Radu, Nosa Iuliu, Pascu Bogdan, Racoceanu Viorel, Sârbu Mugurel – Liviu, 

Zamfirescu Dan – Dumitru, au votat pentru. 

 Domnii deputaţi: Popa Cornel, Almăjanu Marin, Bara Nicolae, Gerea 

Andrei – Dominic, Lakatos Petru, Sandu Gabriel, Ursărescu Dorinel, au votat 

împotrivă. 

Domnii deputaţi: Brânză William – Gabriel, Stoica Ion, s-au abţinut.  

  Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot artcolul 1 al propunerii 

legislative, aceasta fiind aprobată cu 12 voturi pentru, 7 voturi împotrivă şi 2 

abţineri.      

    Domnii deputaţi: Tudose Mihai, Purceld Octavian – Mircea, Nicula 

Vasile – Cosmin, Almăşan Liviu, Constantinescu Viorel, Godja Petru, 

Moldovan Emil – Radu, Nosa Iuliu, Pascu Bogdan, Racoceanu Viorel, Sârbu 

Mugurel – Liviu, Zamfirescu Dan – Dumitru, au votat pentru. 

 Domnii deputaţi: Popa Cornel, Almăjanu Marin, Bara Nicolae, Gerea 

Andrei – Dominic, Lakatos Petru, Sandu Gabriel, Ursărescu Dorinel, au votat 

împotrivă. 

Domnii deputaţi: Brânză William – Gabriel, Stoica Ion, s-au abţinut.  

   

  Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea legislativă în 

integralitate, acesta  fiind aprobată cu 12 voturi pentru, 7 voturi împotrivă şi 2 

abţineri.      

 Domnii deputaţi: Tudose Mihai, Purceld Octavian – Mircea, Nicula Vasile 

– Cosmin, Almăşan Liviu, Constantinescu Viorel, Godja Petru, Moldovan Emil 

– Radu, Nosa Iuliu, Pascu Bogdan, Racoceanu Viorel, Sârbu Mugurel – Liviu, 

Zamfirescu Dan – Dumitru, au votat pentru. 

 Domnii deputaţi: Popa Cornel, Almăjanu Marin, Bara Nicolae, Gerea 

Andrei – Dominic, Lakatos Petru, Sandu Gabriel, Ursărescu Dorinel, au votat 

împotrivă. 

Domnii deputaţi: Brânză William – Gabriel, Stoica Ion, s-au abţinut.  
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 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă 

şi privatizare au hotărât cu 12 voturi pentru, 7 voturi împotrivă şi 2 abţineri   

ca propunerea legislativă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

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

privind Codul Fiscal să fie aprobată, în forma prezentată. 

Domnii deputaţi: Tudose Mihai, Purceld Octavian – Mircea, Nicula Vasile 

– Cosmin, Almăşan Liviu, Constantinescu Viorel, Godja Petru, Moldovan Emil 

– Radu, Nosa Iuliu, Pascu Bogdan, Racoceanu Viorel, Sârbu Mugurel – Liviu, 

Zamfirescu Dan – Dumitru, au votat pentru. 

 Domnii deputaţi: Popa Cornel, Almăjanu Marin, Bara Nicolae, Gerea 

Andrei – Dominic, Lakatos Petru, Sandu Gabriel, Ursărescu Dorinel, au votat 

împotrivă. 

Domnii deputaţi: Brânză William – Gabriel, Stoica Ion, s-au abţinut.  

 

 

Miercuri, 14 decembrie 2005 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

 1. Dezbaterea şi studiul Legii privind organizarea şi funcţionarea 

cooperaţiei meşteşugăreşti (PLx 197/1998).        

 2. Alte probleme curente ale Comisiei. 

 

    

 

PREŞEDINTE, 

   Mihai Tudose 

                                                             SECRETAR, 

                                                      Vasile Cosmin Nicula  
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                           Expert: 

                                                                                                                     Graziella Segărceanu
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