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Sinteza şedinţei Comisiei 

din zilele de 18 şi  19 martie 2009 
 

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul îndeplinit, 

şi-a început lucrările în ziua de 18 martie 2009. 
La lucrările Comisiei din zilele de 18 şi  19 martie a.c. din totalul de 25 de membri,  

au fost prezenţi 23 de deputaţii.  
La şedinţele Comisie din  zilele de 18 şi  19 martie au fost prezenţi următorii domni 

deputaţi: Stoica Mihaela, Atanasiu Teodor, Cherecheş Cătălin, Arion Viorel, Almăjanu 
Marin, Cărare Viorel, Gerea Andrei Dominic, Grama Horia, Iacob Strugaru Stelică, Itu 
Cornel, Lupu Mihai, Neacşu Marian, Nistor Laurenţiu, Oprişcan Mihai Doru, Popescu 
Adrian, Palaşcă Viorel, Păsat Dan, Pál Árpád, Rusu Valentin, Sava Andrei Valentin, 
Seremi Ştefan, Şandru Mihaela Ioana, Teodorescu Horia. Domnul preşedinte Mihai Tudose 
şi domnul vicepreşedinte Aurel Vainer au fost plecaţi în delegaţie externă. 
 

 Şedinţa Comisiei a început în ziua de 18 martie 2009 cu următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 172/2008 

pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007, procedură de 
urgenţă (PL-x 138/2009) – aviz. 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.127/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
procedură de urgenţă (PL-x 166/2009) – aviz. 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
200/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
procedură de urgenţă (PL-X 169/2009) – aviz. 

 Lucrările şedinţei au fost conduse de către doamna vicepreşedinte Mihaela Stoica. 
        La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice: doamna 
Daniela Tănase – şef serviciu şi domnul Marius Cătălin Drăgan – consilier superior. 
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http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=283&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=16&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=65&cam=2&leg=2008
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http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=4&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=4&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=61&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=119&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=130&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=140&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=151&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=151&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=166&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=193&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=204&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=215&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=244&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=244&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=218&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=227&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=217&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=264&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=265&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=271&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=291&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=299&cam=2&leg=2008


 2

La primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 172/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 
energiei electrice nr. 13/2007, procedură de urgenţă (PL-x 138/2009) – aviz. 

Doamna vicepreşedinte Mihaela Stoica a făcut o scurtă prezentare a proiectului de 
lege, menţionând faptul că iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.172/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 
energiei electrice nr.13/2007, în scopul împiedicării continuării procedurii de infringement 
declanşată împotriva României pentru necomunicarea măsurilor naţionale de transpunere a 
Directivei 2005/89/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 ianuarie 2006 
privind măsurile menite să garanteze siguranţa aprovizionării cu energie electrică şi 
investiţiile în infrastructuri. 

In urma dezbaterilor, doamna vicepreşedinte Mihaela Stoica a propus avizarea 
favorabilă a  proiectului de lege. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, procedură de urgenţă (PL-x 166/2009) – aviz. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul Marius Cătălin Drăgan, 
consilier superior a prezentat proiectul de lege menţionând că iniţiativa legislativă are ca 
obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare, intervenţiile legislative vizând instituirea unor 
măsuri de natură să susţină programul de colectare a veniturilor de la bugetul de stat şi să 
diminueze fenomenul de evaziune fiscală în domeniul comercializării produselor 
energetice accizabile şi a TVA aferentă aciziţiilor intracomunitare de mijloace de transport. 
Pentru anul fiscal 2009 impozitul calculate cu cotele de inpozit de 1%, respective 16% 
asupra câştigurilor obţinute de persoanele fizice pe piaţa de capital va fi suspendat, iar 
câştigurile realizate de persoanele fizice nerezidente din transferul titlurilor de valoare, 
altele decât parţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor  închise nu vor fi 
impozitate. 

Pentru diminuarea consecinţelor negative apărute pe piaţa de capital autohtonă 
Ministerul Finanţelor Publice s-a implicat alături de instituţiile cu responsabilitate în 
domeniul pentru adoptarea de măsuri de redresare a bursei afectată puternic de criza 
financiară internaţională, totodată, măsurile preconizate în domeniul fiscal sunt 
complementare celor întreprinse de C.N.V.M şi B.V.B., ca instituţii abilitate în domeniu a  
mai precizat reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul Marius Cătălin 
Drăgan, consilier superior. 

In urma dezbaterilor, doamna vicepreşedinte Mihaela Stoica a propus avizarea 
favorabilă a  proiectului de lege. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul trei al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, procedură de urgenţă (PL-X 169/2009) – aviz. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice domnul Marius Cătălin Drăgan, 
consilier superior, a prezentat pe scurt proiectul de lege, afirmând faptul că obiectul de 
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reglementare este modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, intervenţiile legislative vizând introducerea unor 
măsuri speciale de stimulare a economiei, în scopul reducerii efectelor crizei financiare şi 
economice pe teritoriul României. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice domnul Marius Cătălin Drăgan, 
consilier superior, a dorit să menţioneze faptul că promovarea acestui act normativ se 
înscrie în efortul general întreprins de Guvern pentru alinierea la orientările recente ale 
politicii UE în domeniul cercetării-dezvoltării, determinate de Strategia Lisabona, conform 
căreia cercetarea-dezvoltarea şi inovarea sunt considerate instrumentele cheie pentru 
creşterea competitivităţii economice şi asigurarea pe termen lung.  

Ministerul Finanţelor Publice susţine acest proiect de lege a mai afirmat reprezentantul 
ministerului. 

 În urma dezbaterilor, doamna vicepreşedinte Mihaela Stoica a propus avizarea 
favorabilă a proiectului de lege. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate 
de voturi. 
       Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 19 martie, cu studiul si dezbaterea 
următoarelor iniţiative legislative:  
 1. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.219/2008 privind prorogarea termenelor de aplicare a dispoziţiilor art.III din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.135/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor 
operatori economici, procedura de urgenţă (PL-x 151/2009).  

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.222/2008 pentru modificarea art.3¹ alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici şi 
unele măsuri referitoare la remunerarea conducătorilor şi adjuncţilor conducătorilor 
autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, procedura de urgenţă,             
(PL-x 175/2009).  

    3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.135/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, 
procedura de urgenţă (PL-x 180/2009). 

  In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au decis, cu unanimitate, ca votul asupra 
acestor iniţiative legislative să se dea într-o altă şedinţă a Comisie.   

     
 

  PREŞEDINTE,                                                   SECRETAR, 
           Mihai TUDOSE                                             Cătălin CHERECHEŞ 

  

 
                        Consilier parlamentar: 
                                       Anca Chiser  
             Expert parlamentar: 
                                                                                                               Nicoleta Ghencian 
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