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Ordinea de zi a inclus: 
1. Dezbaterea propunerii legislative privind completarea art.15 din 

Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal  - PL x 177/ 31.03.2004 
2. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 

           Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu 
Ruşanu şi de domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin. 
          La lucrările comisiei au fost prezenţi 29 deputaţi din totalul de 30 
membrii.   
          La dezbateri a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile 
art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentantul 
Ministerului Finanţelor Publice - doamna director general adjunct Liliana 
Stoianoff.  
          În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor cu modificările şi completările intervenite prin Hotărârea 
Camerei Deputaţilor nr. 23/2003, Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare cu 
propunerea legislativă privind completarea art.15 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, trimisă cu adresa nr.  PLx 177/31.03.2004.  
 Propunerea legislativă  are în vedere modificarea condiţiilor de 
impozitare a profitului societăţilor comerciale prin scutirea de la plată a 
cotei părţi corespunzătoare profitului  reinvestit. 
           Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a solicitat doamnei 
Stoianoff să prezinte punctul de vedere al Guvernului asupra  propunerii 
legislative aflate în dezbatere. 
           Aceasta a arătat că prin Codul fiscal au fost introduse facilităţi 
neutre în raport cu sursele de finanţare, care sunt mai avantajoase pentru 
contribuabili decât scutirea de impozit a sumelor reinvestite în mijloace 
fixe, deoarece este necesar ca mai întâi să existe măsuri care să conducă la 
obţinerea unui profit mai mare şi apoi să se reinvestească. 
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          În acest sens, de sistemul de amortizare accelerată, care este folosit 
în mai multe state, beneficiază toate societăţile comerciale indiferent dacă 
obţin sau nu  profit, faţă de facilitatea propusă de care beneficiază numai 
agenţii economici care obţin profit. 
          O altă facilitate prevăzută de Codul fiscal este reprezentată de 
posibilitatea de deducere a unei cote de 20% din valoarea investiţiilor, 
indiferent de sursa de finanţare, prin diminuarea profitului impozabil din 
punct de vedere fiscal, în luna în care s-a realizat achiziţia. 
          Domnul deputat Constantin Avramescu a arătat că explicaţiile date 
aduc  clarificări importante asupra problemei aflate în dezbatere şi susţine 
tratarea egală a tuturor investitorilor  indiferent de sursa de finanţare. 
          De asemenea, domnul deputat se întreabă care este logica  propunerii 
legislative aflate în dezbatere de a limita acordarea facilităţii numai până în 
anul 2006. 
          Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin arată că o altă formă neutră 
avută în vedere în strategia fiscală a Guvernului este reprezentată de 
reducerea cotei de impozitare a profiturilor de la 25%  cât este în prezent 
până la 20 % sau chiar mai puţin dacă situaţia economică o permite. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au hotărât cu 28 voturi pentru şi un vot contra 
respingerea propunerii legislative menţionate deoarece aşa cum s-a 
arătat Codul fiscal prevede măsuri mai eficiente pentru stimularea 
activităţii economice, cum ar fi posibilitatea amortizării accelerate şi 
deducerea unei cote de 20% din valoarea investiţiilor, indiferent de sursa de 
finanţare, prin diminuarea profitului impozabil din punct de vedere fiscal, 
în luna în care s-a realizat achiziţia. 
  
 

  PREŞEDINTE, 
Dan Radu Ruşanu 
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                             Expert parlamentar 
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