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Sinteza   
şedinţelor Comisiei din zilele  

de 18 şi 19 mai 2005 
 
 
 

Miercuri, 18 mai 2005 
 
Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind societăţile de 
microfinanţare, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PL.X. 172 din 
11.05.2005). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională 
(PL.X. 168 din 11.05.2005). 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind ucenicia la locul de muncă, 
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PL.X. 169 din 11.05.2005). 

4. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind constituirea, organizarea şi 
funcţionarea comitetului european de întreprindere (nr. PL-x 173/11.05.2005). 

5. Participarea, în cadrul parteneriatului cu Ministerul Integrării Europene, la 
seminarul de informare: „EUROPA ESTE IMPORTANTĂ PENTRU TINE”. 

 
Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
 
La şedinţă au participat ca invitaţi : din partea Ministerului Finanţelor Publice, 

domnul Mihail Hura - director general adjunct, doamna Elena Ianda - director general 
adjunct şi doamnele consilier Livia Bădescu, Liliana Stoianoff şi Gica Marenca;  din 
partea Agenţiei Naţionale pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, doamna 
Raluca Ciupitu-Istrate – consilier şi doamna Maria Doiciu – manager de proiect în 
cadrul SAS Coaliţia de microfinanţare; din partea Ministerului Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei, doamna Simona Bordeianu, director adjunct.  
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La primul punct al ordinii de zi  a fost înscrisă  dezbaterea şi avizarea proiectului 
de Lege privind societăţile de microfinanţare, Camera Deputaţilor fiind Cameră 
decizională (PL.X. 172 din 11.05.2005).  

Reprezentanta Agenţiei Naţionale pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi 
Cooperaţie, doamna consilier Raluca Ciupitu-Istrate a precizat faptul că proiectul de 
lege creează cadrul de reglementare a domeniului microfinanţării iar la elaborarea 
acestuia au fost avute în vedere prevederile Directivei 2000/12/EC a Parlamentului 
European din 20 mai 2000, referitoare la iniţierea şi desfăşurarea activităţii 
instituţiilor de credit. Conform prevederilor acestui proiect de lege, termenul de 
microfinanţare include microcreditarea de afaceri, a programelor sociale precum şi 
împrumuturi acordate persoanelor cu venituri reduse pentru iniţierea de activităţi 
aducătoare de venituri. Microfinanţarea poate contribui  la combaterea sărăciei prin 
crearea de locuri de muncă, prin dezvoltarea iniţiativei şi spiritului antreprenorial, al 
sectorului de întreprinderi mici şi mijlocii şi al creşterii bunăstării sociale. 

Proiectul de Lege privind societăţile de microfinanţare a fost aprobat favorabil, cu 
unanimitate de voturi, cu o serie de amendamente (formulate de doamna deputat 
Minodora Cliveti), menite să încurajeze în mod real persoanele cu venituri modeste 
care doresc să se lanseze în afaceri (dobândă redusă, excluderea din costul serviciilor 
conexe a consultanţei pentru fundamentarea microcreditului, înlocuirea garanţiilor 
imobiliare cu garanţii reale mobiliare). 

 
La punctul doi al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2005 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, Camera 
Deputaţilor fiind Cameră decizională (PL.X. 168 din 11.05.2005).  

Domnul director Mihail Hura a prezentat succint conţinutul proiectului de lege, 
precizând faptul că modificarea Codului fiscal a  fost impusă de necesitatea luării 
unor măsuri fiscale urgente de majorare a unor impozite şi taxe şi de eliminare a unor 
facilităţi cu impact  nefavorabil asupra veniturilor bugetare, în principal în condiţiile 
reconsiderării nivelului deficitului bugetar în negocierile cu Fondul Monetar 
Internaţional, introducerii cotei unice de 16 % asupra venitului impozabil aplicat 
persoanelor fizice, reducerii cotei de impozit pe profit de la 19 % la 16 %. Astfel s-a 
procedat la unificarea cotei de impozitare a profiturilor persoanelor juridice şi s-a 
extins baza de impozitare referitor la acesta, au fost incluse în categoria de venituri 
impozabile şi alte venituri, s-au eliminat o serie de scutiri din domeniul taxei pe 
valoarea adăugată, s-au majorat accizele la o serie de produse. 

În cadrul dezbaterii generale asupra Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, preşedinta Comisiei, doamna deputat 
Minodora Cliveti, a menţionat caracterul neconstituţional al unor prevederi din cadrul 
acestuia (prevederi care încalcă dreptul de a dispune în cazul transferului de 
proprietate – terenuri, clădiri, principiul liberei circulaţii a bunurilor) precum şi 
inconsecvenţa iniţiatorului, considerând, ca deputat social-democrat, că acestea 
introduc un tratament diferenţiat şi discriminatoriu asupra unor categorii de cetăţeni, 
favorizând întreprinzătorii şi influenţând  negativ viaţa cetăţenilor cu venituri modeste 
şi medii.  

Supus la vot proiectul a primit aviz favorabil, având în vedere că modificările şi 
completările aduse prin acesta nu conduc, din punctul de vedere al specificului 
Comisiei, la inegalitate între femei şi bărbaţi, fiind votat cu unanimitate de voturi.  
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La punctul trei al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea 
proiectului de Lege privind ucenicia la locul de muncă, Camera Deputaţilor fiind 
Cameră decizională (PL.X. 169 din 11.05.2005).  

Reprezentanta Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, doamna 
director adjunct Simona Bordeianu, a precizat că proiectul de lege este prevăzut în 
Programul legislativ al Guvernului pentru anul 2005 dar că domeniul supus 
reglementării nu se regăseşte în acquis-ul comunitar. Proiectul reglementează în 
principal, statutul ucenicului, modul de încheiere şi derulare a contractului de 
ucenicie, autorizarea angajatorilor pentru pregătirea ucenicilor, organizarea formării 
profesionale prin ucenicie la locul de muncă, modul de finanţare şi controlul activităţii 
de ucenicie. 

Asupra Proiectului de Lege privind ucenicia la locul de muncă au fost 
introduse amendamente de natură a asigura protecţia ucenicului, inclusiv a minorului 
şi femeii ucenic, precum şi preîntâmpinarea eventualelor abuzuri ale angajatorilor, la 
propunerea doamnei deputat Minodora Cliveti şi a doamnei deputat Olguţa Cocrea.         
În urma dezbaterilor proiectul de lege a fost avizat favorabil în unanimitate cu 
amendamente.  

 
La punctul patru al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea 

Proiectului de Lege privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului 
european de întreprindere (nr. PL-x 173/11.05.2005).  

Proiectul de lege a fost dezbătut în absenţa reprezentantului Ministerului 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, care a fost invitat la lucrările comisiei. 

Proiectul de lege reglementează constituirea, organizarea şi funcţionarea 
comitetului european de întreprindere şi a fost elaborat în vederea îndeplinirii 
angajamentelor asumate de România în cadrul negocierilor privind  Capitolul 13 
Ocupare şi Politici Sociale, de armonizarea a legislaţiei naţionale cu acquis-ul 
comunitar, aceasta măsură fiind cuprinsă în Programul legislativ prioritar pentru 
integrarea în Uniunea Europeană. Prin acest proiect se transpune integral Directiva 
Consiliului 94/45/CE privind instituirea unui comitet de întreprindere sau a unei 
proceduri în întreprinderile şi grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară, în 
vederea informarii şi consultării lucrătorilor. 

La propunerea doamnei deputat Minodora Cliveti, membrii Comisiei au 
amendat Proiectul de Lege privind constituirea, organizarea şi funcţionarea 
comitetului european de întreprindere,  introducând obligativitatea reprezentării 
echitabile a ambelor sexe în cadrul comitetului european de întreprindere şi al 
grupului special de negociere.  

În urma votului proiectul de lege a fost avizat favorabil cu amendamente, în 
unanimitate. 

 
6. La punctul cinci al ordinii de zi a fost înscrisă << Participarea, în cadrul 

parteneriatului cu Ministerul Integrării Europene, la seminarul de informare: 
„EUROPA ESTE IMPORTANTĂ PENTRU TINE” >>. 

În ziua de 18 mai a.c., membrii Comisiei pentru egalitatea de şanse între femei şi 
bărbaţi au participat la primul seminar al programului „Europa este importantă pentru 
tine”, lansat la Palatul Parlamentului, în sala Drepturilor Omului, şi în cadrul căruia 
Comisia este partener alături de Ministerul Integrării Europene.  

Cu această ocazie, doamna Minodora Cliveti, preşedinta Comisiei pentru egalitatea 
de şanse între femei şi bărbaţi din Camera Deputaţilor şi a celei din Adunarea 
Parlamentară a Consiliului Europei, a subliniat necesitatea schimbării mentalităţii 
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privind egalitatea între femei şi bărbaţi în contextul în care în Statele Uniunii 
Europene acest principiu se aplică în mod real, precum şi îmbunătăţirii dimensiunii 
legislative şi executive în materie.  

 
    Joi, 19 mai 2005 
    Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Documentare asupra legislaţiei specifice. 
    Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
 

La primul punct al ordinii de zi  a fost înscrisă tema „Documentare asupra 
legislaţiei specifice.”. 
    
     
   
 

       PREŞEDINTE 
 
MINODORA CLIVETI    
     SECRETAR  
 
     ---------------   
       
 
       
      EXPERŢI PARLAMENTARI 
           

Lucia Lepădatu   
 

Irina Stupar 
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