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PROCES – VERBAL 
 

al  şedinţei comisiei din zilele de 04, 05 şi 06 iunie 2007 
 
 
 

La lucrările comisiei din zilele de 04, 05 şi 06 iunie 2007 sunt 
prezenţi 24 deputaţi, fiind absenţi motivat 2, iar nemotivat 0. 

 
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: 

 
- domnul Sebastian Vlădescu - Ministerul Economiei şi 

Finanţelor; 
- doamna Valerica Nistor - M.E.F.; 
- doamna Cornelia Nagy - M.E.F.; 
- domnul Eugen Ciorici - M.E.F.; 
- doamna Anca Buhăianu - M.E.F; 
- doamna Cornelia Petreanu - M.E.F.; 
- domnul Ion Busuioc - M.E.F.; 
- domnul Bogdan Mihai Chetreanu - Comisia Naţională a 

Valorilor Mobiliare;  
- domnul Victor Eros - C.N.V.M.; 
- domnul Costin Lianu - Ministerul pentru 

Întreprinderile Mici şi 
Mijlocii, Comerţ, Turism şi 
Profesii Liberale; 

Administrator
Original
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- domnul Corneliu Burada - Autoritatea Naţională pentru 
Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor 
Publice; 

- domnul Luigi Berghes - Societatea Naţională de 
Îmbunătăţiri Funciare; 

- domnul Dan Voiculescu - senator; 
- domnul Mircea Ciopraga - deputat 

 
Lucrările comisiei au fost conduse de domnul Călian Petru, 

vicepreşedintele comisiei. 
 
Comisia a adoptat cu majoritate de voturi următoarea ordine de zi: 

 
I. RAPOARTE 

 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.30/2006 privind funcţia de verificare a 
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică.(PLx 560/2006) - 
Reexaminare 
2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.77/2006 privind suspendarea executării silite a 
creanţelor fiscale administrate de Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală faţă de Societatea Naţională 
Îmbunătăţiri Funciare -S.A.(PLx 960/2006) - Reexaminare 
3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 22/2007 pentru modificarea şi completarea 
art.157 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal.(PLx 
387/2007) 
4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.83/1997 
pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care 
statul este acţionar cu modificările şi completările ulterioare. 
(PLx 362/2007) 
5. Propunere legislativă pentru modificarea art. 2861 şi 2862 
din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital.(PLx 
393/2007) 
6. Propunere legislativă privind sprijinul financiar pentru 
înălţarea de biserici.(PLx 399/2007) 
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7. Propunere legislativă pentru completarea art.2 din Legea 
nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor 
români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar 
în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, 
semnat la Craiova la 7 septembrie 1940.(PLx 403/2007) 
8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.120/2002 privind 
aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului 
cu finanţare de la bugetul de stat, republicată.(PLx 405/2007) 
9. Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri 
financiare pentru un operator economic de sub autoritatea 
Consiliului Local Topliţa.(PLx95/2007) - Reexaminare 
10. Proiect de Lege privind Programul de solidaritate socială 
în favoarea pensionarilor cu venituri reduse.(PLx 311/2007) 
11. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal.(PLx 109/2007) 

 
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 

 
I. RAPOARTE 

 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor 
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică. (PLx 560/2006) - Reexaminare 

La dezbaterea proiectului de lege au participat in calitate de 
iniţiatori domnul Sebastian Vlădescu, secretar de stat şi doamna Cornelia 
Nagy, director in cadrul Ministerului Economiei si Finanţelor, precum şi 
domnul deputat Mircea Ciopraga, Grupul Parlamentar PNL, în calitate de 
autor amendamente. 

Domnul secretar de stat Sebastian Vlădescu a informat membrii 
comisiei faptul ca prezentul proiect de Lege are ca obiect aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă privind funcţia de verificare a aspectelor 
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie 
publica, respectiv desemnarea Ministerului Economiei si Finanţelor ca 
organ de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru 
îndeplinirea funcţiei de verificare a aspectelor procedurale aferente 
procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, fiind in 
procedura de reexaminare, la cererea Preşedintelui României. 
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Domnul deputat Mircea Ciopraga, Grupul Parlamentar PNL, 
informează membrii comisiei că doreşte sa facă nişte amendamente la 
proiectul de Lege, dând citire textului amendamentelor.  

Domnul secretar de stat Sebastian Vladescu transmite acordul 
iniţiatorului privind amendamentele care introduc la art. 2. alineatele (2) şi 
(3), menţionând faptul că in ceea ce priveşte alineatul (4) iniţiatorul susţine 
eliminarea acestuia. In urma supunerii la vot, membrii comisiei au votat cu 
unanimitate propunerea iniţiatorului. 

Domnul deputat Mircea Ciopraga, Grupul Parlamentar PNL, 
informează membrii comisiei faptul  că in ceea ce priveşte amendamentul 
Domniei Sale la art. 4 litera c) îşi menţine textul primei teze a alineatului, 
renunţând la cea de a doua teza. 

Domnul secretar de stat Sebastian Vladescu menţionează faptul că 
prima teză a alineatului aduce de fapt clarificări in ceea ce priveşte raportul 
de activitate care se face numai de către observatorii desemnaţi si numai la 
procedurile verificate si transmite acordul iniţiatorului in privinţa admiterii 
primei teze. 

In urma supunerii la vot, membrii comisiei au votat cu unanimitate 
admiterea amendamentului depus la art. 4 litera c), cu eliminarea tezei a 
doua. 

Domnul secretar Sebastian Vladescu informează membrii comisiei 
asupra faptului că amendamentul domnului deputat Mircea Ciopraga la art. 
5, alin 2) si 6) ridică doar probleme de semantică privind cuvintele 
„participa” şi „verifică”, observatorii nu participă de fapt la luarea 
deciziilor şi nu fac parte din comisiile de licitaţii, nu participa ca membri 
cu drept de vot sau atribuţii, putându-se spune ca a verifica fără să 
participe la proces, este doar o problemă de semantică, ei participând la 
procesul licitaţiei prin verificarea pe care o fac.   

Domnul Corneliu Burada, director adjunct in cadrul Autorităţii 
Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice 
menţionează faptul că Autoritatea  verifică, fără să participe, observatorii 
efectuând verificarea participând la procedura, fiind necesar si corect ca in 
textul art. 5 alin. 2) să se specifice faptul că observatorii “participa si 
verifica procedurile de achiziţie publica”. Atât domnul deputat Mircea 
Ciopraga, Grupul Parlamentar PNL, cât şi domnul secretar de stat 
Sebastian Vlădescu acceptă introducerea sintagmei „participa si verifica”. 

In urma supunerii la vot, membrii comisiei au votat, cu unanimitate 
de voturi, modificarea textului articolului 5, alin 2).  

In ceea ce priveşte amendamentul privind alin 6) al articolului 5, 
domnul Corneliu Burada informează membrii comisiei că forma 
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Ministerului Economiei şi Finanţelor este mai acoperitoare, exceptând 
sintagma “dispune suspendarea”, deoarece singurele care pot dispune 
suspendarea sunt C.N.S.C. şi Curtea de Apel, in acest caz fiind mai 
potrivită sintagma „modifică, anulează, revocă”, dar sub nici o forma o alta 
instituţie nu poate dispune suspendarea.  

Atât domnul deputat Mircea Ciopraga, Grupul Parlamentar PNL, 
cât şi domnul secretar de stat Sebastian Vlădescu acceptă introducerea 
sintagmei „modifică, anulează, revoca”, membrii comisiei votând, cu 
unanimitate de voturi, modificarea textului. 

În urma reexaminării, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport cu amendamente.   

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.77/2006 privind suspendarea executării silite a creanţelor 
fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală faţă de 
Societatea Naţională Îmbunătăţiri Funciare - S.A.(PLx 960/2006) - 
Reexaminare 

Domnul Luigi Berghes, director general al Societăţii Naţionale de 
Îmbunătăţiri Funciare informează membrii comisiei că proiectul de Lege a 
fost trimis spre reexaminare sub rezerva existenţei unui aşa zis ajutor de 
stat. Domnia Sa menţionează că sunt trei motive pentru care se poate 
considera ca nu este un ajutor de stat, in acest sens societatea făcând o 
solicitare Consiliului Concurenţei spre a se pronunţa. Primul motiv este dat 
de faptul că nici pe piaţa Uniunii Europene şi nici pe piaţa românească nu 
exista noţiunea de îmbunătăţiri funciare, lucru care determină şi lipsa 
concurenţei. Al doilea motiv enumerat fiind acela că Societatea nu a 
solicitat nici o ştergere de datorii şi nici îngheţarea acestora, pe motivul că 
Societatea are un patrimoniu suficient astfel încât să poată efectua plata 
datoriilor. Ultimul considerent se refera la faptul ca Societatea a închis 
bilanţul pentru anul 2006 pe profit.   

Domnul Eugen Ciorici, vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor 
informează membrii comisiei despre existenta unei adrese a Comisiei 
Europene către A.N.A.F.  în care se spune că suspendarea executării este 
cel mai probabil un ajutor de stat, care nu poate fi acordat decât cu avizul 
Comisiei Europene, Domnia Sa solicitând in acest sens amânarea 
dezbaterii.  

Domnul Luigi Berghes, director general al Societăţii Naţionale de 
Îmbunătăţiri Funciare aduce la cunoştinţa membrilor comisiei situaţia 
Societăţii, respectiv faptul că în acest moment are conturile blocate, că 
sunt periclitate locurile de munca, că societatea este în situaţia de a nu mai 
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putea interveni si răspunde comenzilor Ministerului Agriculturii de a 
repara sistemele de irigaţii, lucru efectuat totuşi chiar şi in situaţia 
conturilor blocate.   

Domnul Eugen Ciorici, vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor 
informează că suspendarea executării nu poate fi comandată de organul 
fiscal, neexistând temei legal la baza acestei propuneri, reiterând 
solicitarea de amânare a discuţiilor până la primirea răspunsului Comisiei 
Europene.  

Domnul vicepreşedinte Nini Săpunaru, Grupul Parlamentar PNL, 
doreşte să ştie dacă pentru suspendare nu trebuie depusa o garanţie.  

Domnul Eugen Ciorici confirmă faptul că se poate constitui 
garanţia. Domnul Luigi Berghes informează membrii comisiei că 
Societatea  provine dintr-o altă societate cu aceeaşi denumire, care s-a 
divizat in anul  2004. Întrucât nu există extrasul de carte funciara pentru 
toate locaţiile din patrimoniu, Societatea nu are posibilitatea de a constitui 
garanţie in favoarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, obţinerea 
acestora fiind un proces de durată.   

Domnul deputat Ovidiu Muşetescu, Grupul Parlamentar PSD, 
îndeamnă la găsirea unei soluţii, subliniind că revenirea la propunerea 
făcută de Comisie la dezbaterea anterioară, respectiv prelungirea la 3 ani a 
termenului, lucru care ar salva puţinele irigaţii atât de necesare în acest an 
previzionat ca fiind unul secetos. 

Domnul vicepreşedinte Petru Călian, Grupul Parlamentar PC,  
supune la vot propunerea domnului deputat Ovidiu Muşetescu, membrii 
comisiei votând pentru cu majoritate de voturi, respectiv 4 voturi 
împotrivă. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
respingerea cererii formulată de Preşedintele României, având în vedere 
faptul că procesul de reorganizare a societăţii prin divizare, prevăzut de 
Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, a fost întârziat, iar executarea silită demarată de 
organele fiscale blochează continuarea restructurării financiare şi 
comerciale a acesteia. Totodată, aceasta are şi un impact negativ în plan 
social, respectiv, în concedieri colective, precum şi în sistarea executării 
lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din lipsă de fonduri. 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 22/2007 pentru modificarea şi completarea art.157 din 
Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal. (PLx 387/2007) 
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Domnul Ion Busuioc, director in cadrul Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscala, în calitate de reprezentant al iniţiatorului informează 
membrii comisiei faptul că măsura propusă prin prezentul proiect de Lege, 
menită să contribuie la creşterea economică pe termen lung, a fost totuşi 
exploatată de unii importatori economici în defavoarea bugetului de stat, 
constatându-se că mare parte din bunurile importate au fost plasate în 
economia subterană, bugetul de stat fiind astfel privat de veniturile din 
taxa pe valoarea adăugată aferente vânzărilor acestor bunuri, motiv pentru 
care se impune luarea unor măsuri de urgenţă pentru stoparea acestui 
fenomen. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport în forma adoptată de Senat. 

4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.83/1997 pentru 
privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar cu 
modificările şi completările ulterioare. (PLx 362/2007). 

Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi completarea unei 
legi organice, in sensul introducerii competenţei Curţii de conturi de a 
exercita controlul financiar asupra operaţiunilor efectuate în legătură cu 
procesul de privatizare al acestor entităţi, fiind motivată de iniţiatori prin 
necesitatea controlării operaţiunilor de privatizare efectuate recent cu 
ocazia privatizării societăţii bancare „Banca Comercială Română”. 

Având in vedere respingerea propunerii legislative de către Senat, 
avizul Consiliului Legislativ precum şi punctul de vedere negativ al 
Guvernului, în urma dezbaterilor comisia a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, întocmirea unui raport de respingere. 

5. Propunere legislativă pentru modificarea art. 2861 şi 2862 din 
Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital. (PLx 393/2007). 

AMANAT 
6. Propunere legislativă privind sprijinul financiar pentru înălţarea 

de biserici. (PLx 399/2007). 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare acordarea de 

către Guvern a unui sprijin financiar anual în vederea finalizării lucrărilor 
de înălţare a bisericilor şi a lucrărilor de pictură în curs de executare pentru 
fiecare biserică înălţată începând cu anul 1990. 

Având in vedere respingerea propunerii legislative de către Senat, 
avizul Consiliului Legislativ precum şi punctul de vedere negativ al 
Guvernului, în urma dezbaterilor comisia a hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport de respingere. 

7.  Propunere legislativă pentru completarea art.2 din Legea 
nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru 
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bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului 
dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940. (PLx 
403/2007). 

AMANAT 
8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de 
susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, 
republicată. (PLx 405/2007). 

Domnul Costin Lianu, director general in cadrul M.I.M.M.C.T.P.L., 
in calitate de reprezentant al iniţiatorului, informează membrii comisiei 
despre faptul că acest proiect de modificare a O.U.G. 120 este o iniţiativă 
intens dezbătută în mediul de afaceri, mai ales in zona exportatorilor. In 
contextual dezbaterilor legate de eficienţa acestui sistem, s-au desprins 
cele trei iniţiative  si ele se refera la următoarele aspecte: alocarea 
fondurilor bugetare şi utilizarea acestor fonduri bugetare ca ele să fie 
trecute prin avizare de către Consiliul de Export,  îmbunătăţirea eficienţei, 
angajarea de fonduri bugetare pentru anul viitor. Proiectul de Lege are ca 
obiect asigurarea condiţiilor pentru participarea agenţilor economici cu 
activitate de export la târgurile şi expoziţiile internaţionale şi misiunile 
economice care se derulează în prima parte a anului bugetar următor. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport cu amendamente. 

9. Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare 
pentru un operator economic de sub autoritatea Consiliului Local Topliţa. 
(PLx95/2007). - Reexaminare 

AMANAT. 
10. Proiect de Lege privind Programul de solidaritate socială în 

favoarea pensionarilor cu venituri reduse. (PLx 311/2007) 
Domnul senator Dan Voiculescu, Grupul Parlamentar PC, în 

calitate de iniţiator, a informat membrii comisiei asupra faptului că 
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unei taxe 
de solidaritate socială în procent de 1% din profitul anual al fiecărui 
operator economic cu o cifră de afaceri anuală mai mare de 100.000 Euro, 
în scopul creşterii cuantumului pensiilor mai mici decât salariul minim pe 
economie. 

Domnia Sa menţionează că a văzut amendamente făcute de unii 
dintre colegi si faptul că este de acord cu ele. Domnia Sa subliniază faptul 
că pe fond este  vorba de profitul net realizat de întreprinzător şi că 
propunerea nu afectează cu nimic bugetul de stat, iar pentru ca 
întreprinzătorul să nu aibă de suferit, a fost gândită propunerea legislativă 
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aflată la punctul 11 de pe ordinea de zi a şedinţei, respectiv neimpozitarea 
profitului reinvestit, fiind proiecte care se completează reciproc, pe de o 
parte transferându-se din profitul net al întreprinzătorului o cota mica către 
pensionarul cu pensia sub salariul mediu pe economice, iar 
întreprinzătorului i se acordă facilitatea ca toate profiturile care le 
reinvesteşte să nu mai fie impozitate. In ceea ce priveşte impactul bugetar, 
este vorba despre un profit care nu este consumat ci intră în economie, 
devenind purtător de TVA. Prin propunere se încearcă un echilibru pentru 
o perioada de 3 ani, aşa cum se speră ca în 3 ani să se ajungă la un nivel al 
creşterii economice care să nu mai necesite măsura propusă prin acest act 
normativ. 

Domnul vicepreşedinte Petru Călian, Grupul Parlamentar PC, 
informează membrii comisiei că s-a primit o scrisoare de la Ministerul 
Economiei si Finanţelor prin care se precizează că varianta iniţială a 
proiectului de lege ar diminua bugetul pentru anul 2008. Domnia Sa 
menţionează că prin amendamentele aduse s-a ţinut cont de obiecţiunea 
Guvernului, in sensul ca aceasta taxa de 1% nu va fi deductibila. Acest 
lucru nu va afecta cu nimic statul. Ar urma ca in baza acestui proiect de 
lege anul fiscal 2007 sa fie practic sub influenta acestei legi, iar in aprilie 
2008 persoanele juridice să plătească acest 1% simbolic în fondul 
Ministerului Muncii, urmând să se elaboreze normele metodologice care 
vor reglementa modul in care aceşti bani vor ajunge la pensionari. 

Domnul secretar de stat Sebastian Vlădescu informează membrii 
comisiei că punctul de vedere al Ministerului Economiei şi Finanţelor tine 
strict de fiscalitate. Domnia Sa reaminteşte faptul că în România 
funcţionează cota unică de impozitare, propunerea însemnând o majorare a 
cotei.  Domnia Sa, in calitate de reprezentant al Guvernului propune 
amânarea dezbaterilor in vederea alocării unui timp pentru realizarea de 
consultări. 

Domnul vicepreşedinte Nini Săpunaru, Grupul Parlamentar PNL, 
consideră benefică invitarea reprezentanţilor mediului de afaceri la 
dezbateri.  

Domnul senator Dan Voiculescu, Grupul Parlamentar PC, aminteşte 
membrilor comisiei faptul că propunerea legislativă are deja un an de zile 
de când se află în dezbaterea Parlamentului, drept pentru care solicită 
continuarea dezbaterii şi supunerea la vot, amânarea discuţiilor fiind 
inutilă. 

Domnul deputat Aurel Gubandru, Grupul Parlamentar PSD, 
informează membrii comisiei faptul că Partidul Social Democrat este 
alături de cei săraci si mulţi, referindu-se aici la numărul mare de 
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pensionari, si va vota favorabil (la pachet) atât proiectul aflat la punctul 10 
cat si cel de la punctul 11 de pe ordinea de zi. Domnia Sa reiterează 
convingerea că prin aceste propuneri se aduce contribuţia la mai binele 
celor săraci şi mulţi. De asemenea, Domnia Sa  subliniază faptul că dacă 
pentru oamenii de afaceri mai mari sau mai mici poate fi o taxa 
împovărătoare, aceştia pot sa câştige mult mai mult prin faptul că profitul 
reinvestit va fi scutit de plata la impozit, reprezentanţii Partidului Social 
Democrat  votând pentru aceste doua proiecte de lege. 

Domnul vicepreşedinte Petru Călian, Grupul Parlamentar PC, 
consideră că ar trebui ca şi  celelalte grupuri parlamentare ar trebui să îşi 
exprime punctul de vedere. 

Domnul vicepreşedinte Nini Săpunaru, Grupul Parlamentar PNL, 
consideră că nu există o astfel de obligaţie şi că ar trebui în primul rând să 
fie parcurse amendamentele. 

In urma dezbaterii amendamentelor, amendamentele au fost votate 
astfel: 7 voturi pentru, 12 abţineri, 0 împotrivă. 

Domnul vicepreşedinte Petru Călian, Grupul Parlamentar PC, 
informează că amendamentele au fost respinse şi supune votului forma 
Senatului, cu amendamente respinse, membrii comisiei votând astfel: 7 
voturi pentru forma Senatului, 0  voturi împotrivă, 12 abţineri. 

Domnul senator Dan Voiculescu, Grupul Parlamentar PC, doreşte 
să i se explice, pentru a înţelege, ce înseamnă „abţinere” în acest caz şi 
cum se contabilizează  pentru opinia publică, Domnia Sa ştiind că voturile 
„abţineri” se consideră voturi împotrivă, subliniind faptul că cei care s-au 
abţinut au votat, de fapt, împotriva Fondului de Solidaritate Socială.  

Domnul vicepreşedinte Nini Săpunaru, Grupul Parlamentar PNL, 
aminteşte faptul că a fost solicitată amânarea dezbaterilor asupra acestui 
proiect, lucru care nu s-a supus la vot, concluzionând faptul că neamânarea 
dezbaterii a condus la abţinerea de la vot.  

Domnul vicepreşedinte Petru Călian, Grupul Parlamentar PNL, 
menţionează că procedural nici un membru al comisiei nu a solicitat 
amânarea discuţiilor, reprezentantul Guvernului neavând dreptul sa facă o 
astfel de propunere şi să ceara supunerea la vot. 

Domnul vicepreşedinte Nini Săpunaru, Grupul Parlamentar PNL, 
reaminteşte că la comisie a existat cutuma conform căreia atunci când un 
minister solicita amânarea dezbaterilor, această solicitare era supusă 
votului membrilor comisiei. 

Domnul vicepreşedinte Petru Călian, Grupul Parlamentar PC, 
comunică faptul că dacă propunerea venea din partea unui membru al 
comisiei, avea obligaţia să supună la vot iar acest lucru nu s-a întâmplat. 
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Doamna deputat Mihaela Rusu, Grupul Parlamentar PSD, consideră 
că este cert un lucru, respectiv că nici de data aceasta nu se doreşte găsirea 
unei soluţii pentru a ajuta pensionarii şi felicită Partidul Conservator 
pentru această iniţiativă foarte bună, care ar fi permis ca oamenii de afaceri 
să  întindă o mână de ajutor populaţiei vârstnice defavorizate. 

Domnul vicepreşedinte Petru Călian, Grupul Parlamentar PC, 
aminteşte membrilor comisiei că se mai poate face retrimiterea la comisie 
şi în cadrul şedinţei de Plen.  

Domnul deputat Cosmin Nicula, Grupul Parlamentar PSD, 
consideră ar trebui lăsate orgoliile si ar trebui făcut abstracţie de camerele 
televiziunii aflate la şedinţă, să se ajungă la o înţelegere privind aceste 
doua proiecte, în condiţiile în care la dosarul lor există avizul Consiliului 
Economic şi Social şi un punct de vedere al Asociaţiei Oamenilor de 
Afaceri din România. Domnia Sa propune reluarea discuţiilor in vederea 
găsirii unei soluţii în consens, în favoarea pensionarilor. 

Domnul vicepreşedinte Petru Călian, Grupul Parlamentar PC, 
reiterează faptul că acest proiect poate fi retrimis la comisie numai de către 
Plen, în condiţiile în care la comisie deja propunerea a fost tranşată prin 
vot.  

În urma dezbaterilor, comisiile, cu 7 voturi pentru, 12 abţineri, au 
hotărât întocmirea unui raport de respingere. 

11. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal. (PLx 109/2007) 

Domnul senator Dan Voiculescu, Grupul Parlamentar PC, a 
informat membrii comisiei despre faptul că proiectul de lege are ca obiect 
de reglementare completarea art. 15 din Legea 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu un nou alineat, 
intervenţia legislativă vizând crearea cadrului legal pentru ca societăţile 
comerciale care au reinvestit profitul realizat într-un an fiscal să fie scutite 
de la plata impozitului pe profit, in scopuri de dezvoltare economica, 
gândirea care a stat la baza sa fiind faptul că orice fel de reinvestire 
înseamnă circulaţie, facturare, TVA suplimentar, care în mod normal nu 
intră la buget, vine să compenseze faptul că această cotă de profit nu este 
impozitată, aducând un plus la buget, nu un minus.  

Domnul deputat Aurel Gubandru, Grupul Parlamentar PSD, având 
în vedere ca la proiectul de la punctul 10 a fost o controversă legată de 
propunerea de amânare venită din partea Ministerului Economiei şi 
Finanţelor, propune ca amânarea discuţiilor în vederea unui studiu mai 
aprofundat.  
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Domnul vicepreşedinte Nini Săpunaru, Grupul Parlamentar PNL, 
susţine amânarea si roagă să existe la dosar si opinia investitorilor străini, 
urmând ca la dezbateri să fie invitaţi iniţiatorii, Consiliul Investitorilor 
Străini şi Ministerul Economiei si Finanţelor. 

Domnul deputat Aurel Gubandru, Grupul Parlamentar PSD, 
propune ca termen de dezbatere 19 iunie a.c., pentru a se putea aduce in 
discuţia Plenului în cadrul acestei sesiuni.  

In urma supunerii propunerii la vot, membrii comisiei au aprobat, 
cu majoritate de voturi si o abţinere (domnul deputat Petru Călian), 
amânarea cu două săptămâni a dezbaterii actului normativ. 

 
 

 
VICEPREŞEDINTE, 

 
Petru Călian 

 
 
 

Întocmit, 
Expert parlamentar: 
 Rădoi Florentina 
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