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 Marţi, 26 aprilie 2005 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

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

privind Tariful vamal integrat român, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

Decizională (PLx 146/2005). 

            2.  Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 

 

             La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi din totalul de 23 

membrii.   

 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 

şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului 

Finanţelor  Publice: domnul Daniel Chiţoiu – vicepreşedinte ANAF, Autorităţii 

Naţionale a Vămilor: doamna Maria Voicu – 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 privind Tariful vamal integrat 

român. 

 Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din  20 aprilie 2005. 
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 Reprezentantul Ministerului Finanţelor  Publice a prezentat proiectul de 

lege şi a arătat necesitatea aprobării acestuia. 

 De asemenea, reprezentantul Ministerului Finanţelor  Publice a precizat că 

unul dintre principalele efecte ale introducerii acestei colecţii de prevederi 

referitoare la activitatea vamală va fi faptul că, aceste reglementări vor fi aplicate 

în mod uniform pe întreg teritoriul vamal al României, de către toţi lucrătorii 

vamali şi agenţii economici interesaţi. 

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor  Publice a dorit să sublinieze 

faptul că, finalizarea şi aplicarea în practica vămuirii a Tarifului vamal integrat 

român constituie o realizare deosebită a României în competiţia privind 

integrarea la Uniunea Europeană şi de asemenea, asigură compatibilizarea 

sistemului vamal român cu sistemul vamal al Uniunii Europene.  

In unanimitate a fost aprobat proiectul de lege, în forma adoptată de 

Senat. 

 

 La punctul 2 al ordinei de zi, alte probleme curente ale activităţii 

comisiei, domnul preşedinte Mihai Tudose a adus la cunoştinţa membrilor 

comisiei scrisoarea primită din partea Biroului Permanent care cuprinde 

informarea, din partea Parchetului Naţional Anticorupţie, cu privire la 

declanşarea cercetării penale împotriva preşedintelui Comisiei Naţionale a 

Valorilor Mobiliare – doamna Gabriela Victoria Anghelache. 

  

 

  PREŞEDINTE, 
     Mihai Tudose 
                                                             SECRETAR, 
                                                      Vasile Cosmin Nicula    
                             Expert parlamentar 
                      Alina Hodivoianu
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