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PROCES VERBAL 
al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din  ziua de 23 septembrie 2008 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având 
cvorumul îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 23 septembrie 2008. 

La lucrările Comisiei din  ziua de 23 septembrie din totalul de 23 de 
membri, la şedinţă au fost prezenţi toţi deputaţii.  

Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
fost conduse de către domnul deputat Mihai Tudose, preşedinte. 

 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
 

I.ÎN FOND:  
 1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 52/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind 
societăţile comerciale şi pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul 
comerţului, procedură de urgenţă (PLx 486/2008), comun cu Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi. 

 
     Preşedintele Comisiei, domnul Mihai Tudose a propus suplimentarea 
ordinii de zi cu dezbaterea proiectului de lege privind asigurarea obligatorie a 
locuinţelor, procedură de urgenţă (PLx 765/2007) - fond, care, în şedinţa din 
data de 23 septembrie 2008 a plenului Camerei Deputaţilor a fost retrimis 
Comisie, în vederea unei noi examinări şi depunerii unui nou raport. 

 
II.ÎN AVIZARE: 

 1. Propunerea legislativă privind completarea anexei 1 din Legea                
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.  (Plx 441/2008). 

 2. Propunerea legislativă pentru abrogarea Capitolului II1 din Legea         
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. (Plx 442/2008). 

3. Propunerea legislativă de modificare şi completare a Anexei 4.1. la 
Titlul VII „Accize şi taxe speciale” din Ordonanţa de Urgenţă nr. 110/2006 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.  (Plx 
447/2008). 



 2

4. Propunerea legislativă de modificare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 110 
din 21/12/2006 privind modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul Fiscal. (Plx 448/2008). 

5. Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii                
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. (Plx 449/2008). 

6. Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii                
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. (Plx 450/2008). 

 
 Şedinţa Comisie a început în ziua de 23 septembrie cu dezbaterea 
punctului 1, în fond, al ordinii de zi.  

 
La primul punct, în fond, al ordinii de zi a fost înscris  proiectul de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi 
pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, procedură de 
urgenţă (PLx 486/2008), comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 
 Domul preşedinte Mihai Tudose a propus amânarea dezbaterilor asupra 
acestei iniţiative legislative pentru proxima şedinţă a Comisiei, urmând ca  
proiectul de lege menţionat mai sus să fie dezbătut de Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi, şi să transmită Comisie noastre raportul preliminar. 
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 2, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege 
privind asigurarea obligatorie a locuinţelor, procedură de urgenţă                 
(PLx 765/2007) - fond, care, în şedinţa din data de 23 septembrie 2008 a 
plenului Camerei Deputaţilor a fost retrimis Comisie, în vederea unei noi 
examinări şi depunerii unui nou raport. 

Pe parcursul dezbaterilor domnul deputat Andrei Dominic Gerea a 
formulat amendamente la art.6, art.7, art.19(8), art.29(1), art.33(1) lit.b) şi 
art.33(5), art.41şi art.42, din forma Senatului,  care supuse la vot au fost 
aprobate cu unanimitate de voturi.  

De asemenea, domnul deputat Andrei Dominic Gerea a formulat 
amendamente la art.19(8) şi art.41 din forma Senatului,  care supuse la vot au 
fost aprobate cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă). Amendamentele 
domnului deputat Petru Lakatos, care vizau aceleaşi articole au fost respinse. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de menţinere 
a raportului iniţial, cu amendamente admise. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către 
membrii Comisiei, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să se menţină raportul 
iniţial şi să se supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi 
adoptare, proiectul de Lege privind asigurarea obligatorie a locuinţelor, cu 
amendamente admise şi amendamente respinse. 
 La punctul 1, în avizare,  al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea 
legislativă privind completarea anexei 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
Fiscal.  (Plx 441/2008). 
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În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a propunerii legislative. 

La punctul 2, în avizare,  al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea 
legislativă pentru abrogarea Capitolului II1 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul Fiscal. (Plx 442/2008) 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a propunerii legislative. 

La punctul 3, în avizare,  al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea 
legislativă de modificare şi completare a Anexei 4.1. la Titlul VII „Accize şi 
taxe speciale” din Ordonanţa de Urgenţă nr. 110/2006 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.  (Plx 447/2008). 

Pe parcursul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au constatat că propunerea legislativă nu se justifică, 
întrucât Ordonanţa de urgenţă nr.50/2008 privind instituirea taxei pe poluare 
pentru autovehicule stabileşte cadrul legal pentru instituirea taxei de poluare 
pentru autovehicule, care constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu, 
reglementând, printre altele, modalitatea de calcul a taxei şi categoriile de 
beneficiari exceptate de la plata taxei. Faţă de aceste aspecte, s-a considerat că 
propunerea legislativă  a rămas fără obiect de reglementare. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă 
a propunerii legislative. 

La punctul 4, în avizare,  al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea 
legislativă de modificare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 110 din 21/12/2006 
privind modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. (Plx 
448/2008). 

Pe parcursul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au constatat că propunerea legislativă nu se justifică, 
întrucât Ordonanţa de urgenţă nr.50/2008 privind instituirea taxei pe poluare 
pentru autovehicule abrogă prevederile cuprinse în art. 2141 - 2143, acest act 
normativ stabilind cadrul legal pentru instituirea taxei de poluare pentru 
autovehicule, care constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu, 
reglementând, printre altele, modalitatea de calcul a taxei şi categoriile de 
beneficiari exceptate de la plata taxei. Având în vedere aceste aspecte, s-a 
considerat că propunerea legislativă  a rămas fără obiect de reglementare. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă 
a propunerii legislative. 

La punctul 5, în avizare,  al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea 
legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 571/2003 privind Codul 
Fiscal. (Plx 449/2008). 
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În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi (o abţinere), 
avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

 La punctul 6, în avizare,  al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea 
legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 571/2003 privind Codul 
Fiscal. (Plx 450/2008). 

Pe parcursul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au constatat că propunerea legislativă nu se justifică, 
întrucât scutirea de la plata accizelor pentru produsele energetice utilizate drept 
carburant pentru transporturile feroviare de călători şi marfă, potrivit 
prevederilor Directivei 96/2003/CE este una de tip facultativ, în sensul că statele 
membre nu sunt obligate să aplice o astfel de scutire, dau au posibilitatea să 
practice această scutire cu condiţia de a nu prejudicia alte prevederi 
comunitare privind funcţionarea pieţei interne şi fără a genera distorsiuni ale 
concurenţei. 

Totodată, membrii Comisiei au susţinut că introducerea unei astfel de 
scutiri depinde în mod direct de politica fiecărui stat membru şi în primul rând 
de resursele bugetare care să asigure aplicarea scutirii. 

Mai mult decât atât, în conformitate cu prevederile Legii nr.50/2002 
privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, precum şi  ale art.138 
alin.(5) din Constituţia României, republicată, în cazurile în care se fac 
propuneri de elaborare a unor proiecte de acte normative a căror aplicare atrage 
micşorarea veniturilor aprobate prin buget, trebuie să se prevadă şi mijloacele 
necesare acoperirii minusului de venituri. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă 
a propunerii legislative. 

 
 
PREŞEDINTE 

          Mihai TUDOSE 
 
                                                             SECRETAR 
                                                              Iuliu NOSA 
                             
  
 

          Consilieri parlamentari: 
       Anca Chiser 
 Graziella Segărceanu  
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