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Comisia pentru politică            
economică, reformă şi privatizare 

 Bucureşti,  
Nr. 21/155/18.05.2005 

 
 

Sinteza lucrărilor Comisiei  
din  data de 18 mai 2005 

     

 

 Miercuri, 18 mai 2005 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

 1. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 
168/2005). 

                                                                                                            
2. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege privind 

societăţile de microfinanţare, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 172/2005).         
                   

3. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege privind transferul cu titlu 
gratuit al unui pachet de acţiuni din proprietatea privată a statului şi administrarea Autorităţii 
pentru Valorificarea Activelor Statului în proprietatea privată a municipiului Hunedoara şi 
administrarea Consiliului local al municipiului Hunedoara, Camera Deputaţilor fiind Cameră 
decizională (PLx 177/2005). 

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

pentru abrogarea art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind 
privatizarea societăţilor comerciale, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 
170/2005). 

  
            5.  Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
  
 
 
 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Finanaţelor Publice: doamna 

Elena Ianda – director general adjunct, domnul Mihai Hură - director general adjunct, doamna 

Livia Bădescu – consilier superior, doamna Liliana Stoianoff – consilier superior şi doamna 

Gica Marenca – consilier superior,  Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului: 

domnul Gyerko Laszlo – vicepreşedinte, Agenţiei Naţionale pentru Intreprinderi Mici şi 
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Mijlocii şi Cooperaţie: doamna Raluca Ciupitu-Istrate – consilier juridic,  Coaliţiei de 

Microfinanţare (SAS): doamna Maria Doiciu – director proiect.          

 

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 societăţile de microfinanţare. 

 

 Reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie 

a prezentat proiectul de lege arătând necesitatea aprobării sale. 

 Reprezentanta Coaliţiei de Microfinanţare (SAS) a dorit să precizeze faptul că, prin 

prevederile proiectului de lege se urmăreşte crearea unui cadru de reglementare care să 

asigure: cerinţe de capital social de minim 200.000 euro, bariere de reglementare minime 

privind intrarea pe piaţă a societăţilor de microfinanţare, ca entităţi ce nu acceptă depozite de 

la populaţie; accesul societăţilor de microfinanţare la fonduri publice, precum şi protecţia 

beneficiarilor creditelor împotriva practicilor abuzive de acordare sau de rambursare a 

creditului. 

 Domnii deputaţi au dorit să ştie: 1) de ce proiectul de lege trebuie dezbătut în regim de 

urgenţă şi dacă prevederile proiectului au fost temeinic corelate cu prevederile Legii nr. 

31/1990; 2) de ce societăţile sunt denumite  "societăţi de microfinanţare" în cadrul acestui 

proiect de lege; 3) dacă beneficiarii creditelor pot folosi aceşti bani pentru a constitui fonduri 

necesare în vederea accesării unor fonduri SAPARD; 4) dacă societăţile de microcredit se 

comportă ca nişte bănci sau ca nişte societăţi de leasing; 5) dacă membrii comisiei pot primi 

un model de contract de acordare a unui microcredit. 

 

 Reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie 

a spus că urgenţă adoptării proiectului de lege decurge din necesitatea corelării legislaţiei 

interne cu legislaţia comunitară, într-un timp cât mai scurt. De asemenea, reprezentantul 

Agenţiei Naţionale pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie a spus că Legea nr. 

31/1990 reprezintă cadrul legal general în timp ce prevederile specifice sunt prevăzute în 

acest proiect de lege cu privire la microfinaţare. 

 Reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie 

a spus că în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene noţiunea de microcredit înseamnă 

credite mai mici de 25.000 euro. De asemenea, reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru 

Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie a spus că beneficiarii creditelor pot accesa fonduri 

SAPARD, folosind ca fonduri proprii aceste microcredite. 
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Cu 20 de voturi pentru, un vot împotrivă şi 2 abţineri a fost aprobat proiectul de lege, 

cu amendamente. 

 

 La punctul 2 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în procedură de 

urgenţă a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

24/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.  

 Domnul director general adjunct Mihai Hură a prezentat proiectul de lege arătând 

necesitatea aprobării acestuia.  

 Domnul director general adjunct Mihai Hură a dorit să precizeze faptul că procesul 

de relaxare fiscală ce a avut loc în domeniul impozitelor directe în prima parte a anului 2005, 

impune aducerea de venituri suplimentare la bugetul de stat, fapt pentru care s-a propus 

devansarea datei de majorare a nivelului accizelor la principalele produse supuse accizelor 

armonizate, de la data de 1 iulie la data de 1 aprilie 2005. 

 De asemenea, domnul director general adjunct Mihai Hură a precizat că, la stabilirea 

nivelurilor de accize pentru data de 1 aprilie 2005, s-a pornit de la nivelul prevăzut în 

Calendare pentru data de 1 iulie 2005 şi s-a luat în calcul şi recuperarea diferenţei provenite 

din deprecierea monedei euro de    la     42.550  (curs cu care s-a calculat bugetul pentru anul 

2005) lei la 37.500 lei (cursul mediu preconizat a se realiza în anul 2005). In continuare, 

domnul director general adjunct Mihai Hură a enumerat principalele produse pentru care s-a 

operat majorarea nivelurilor de accize: alcool etilic; ţigarete; benzine cu plumb; benzine fără 

plumb; motorine. Domnul director general adjunct Mihai Hură a spus că există un 

angajament cu Uniunea Europeană semnat de către ţara noastră, prin care, pe baza unui grafic 

calculat pe ani, până în 2013, prin care se urmăreşte creşterea treptată a accizelor astfel încât 

să se ajungă la acelaşi nivel ca în spaţiul comunitar. 

 Domnul director general adjunct Mihai Hură a concluzionat că, tot în conformitate cu 

angajamentele asumate prin Documentul de poziţie aferent Capitolului 10 – "Impozitarea", 

începând cu data de 1 aprilie 2005 se introduc accize pentru o serie de produse noi, cum ar fi: 

păcura, electricitatea în scop comercial la  nivel de 0,14 euro/Mwh şi electricitatea în scop 

necomercial de 0,30 euro/Mwh. 

 Domnii deputaţi au cerut precizări şi explicaţii suplimentare cu privire la motivele 

care au stat la baza majorării accizelor la produsele enumerate de către domnul director 

general adjunct Mihai Hură. De asemenea domnii deputaţi au dorit să ştie: 1) dacă Ministerul 

Finanţelor Publice are o politică cu privire la dezvoltarea economică; 2) de ce nu se accizează 

băuturile alcoolice direct la consumator. 
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   Domnul director general adjunct Mihai Hură a spus că nivelul accizelor la benzină 

este asemănător cu nivelul practicat în Uniunea Europeană dar că la produse, precum, alcool 

şi ţigări suntem încă destul de departe faţă de nivelul acestora de pe piaţa comunitară. Intr-

adevăr creşterea accizelor este substanţială dar este totuşi departe de nivelul practicat în 

Uniunea Europeană. Domnul director general adjunct Mihai Hură a precizat că nivelul 

accizelor s-a stabilit în urma discuţiilor avute cu producătorii, în cadrul Consiliului Economic 

şi Social şi de asemenea, în Grupul pentru Dialog Social. 

 Doamna consilier superior Livia Bădescu a spus că nu se poate aplica accizarea 

băuturilor alcoolice  la consumator deoarece până să ajungă produsul la consumatorul final 

sunt de parcurs mai multe etape care sunt foarte greu de urmărit şi de verificat.  

 Datorită faptului că, din prevederile proiectului de lege a reieşit faptul că dorinţa 

actualului Guvern este de a devansa cerinţele Uniunii Europene, atât ca termene cât şi la 

nivelul costurilor, fără a se impune acest lucru de către vreun organism european, domnul 

vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld a dorit să sublinieze faptul că nu este de acord cu 

iniţiativa Guvernului. 

 In consecinţă, domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld a propus respingerea 

proiectului de lege, solicitând totodată supunerea la vot a acestei propuneri. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare au hotărât cu 7 voturi pentru, 6  voturi împotrivă şi 3 abţineri ca proiectul de lege 

să fie respins.  

 

 La punctul 3 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în fond a 

proiectului de Lege privind transferul cu titlu gratuit al unui pachet de acţiuni din proprietatea 

privată a statului şi administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului în 

proprietatea privată a municipiului Hunedoara şi administrarea Consiliului local al 

municipiului Hunedoara. 

 Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a precizat că, 

acţionarul majoritar la Societatea Comercială "ECOSID" S.A. Hunedoara este Autoritatea 

pentru Valorificarea Activelor Statului care deţine în administrare 99,99% din capitalul social 

al societăţii. Prin Hotărârea nr. 163/2004, Consiliul local al municipiului Hunedoara a aprobat 

preluarea în administrarea sa, cu titlu gratuit, a pachetului de acţiuni deţinut de AVAS la 

Societatea Comercială "ECOSID" S.A. Hunedoara, urmărind prin aceasta să recupereze 

creanţele pe care bugetul local le deţine faţă de această societate şi, totodată, să ajute 

economiei regionale prin atragerea de capital privat sau străin şi crearea de noi locuri de 

muncă. 
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 Au luat cuvântul domnii deputaţi: Mihai Tudose, Cosmin Nicula, Aurel Vainer, 

William Brânză, Alin Teodorescu şi Radu Moldovan. 

 În urma dezbaterii, Comisia a hotărât cu 21 de voturi pentru şi 2 abţineri ca proiectul 

de Lege să fie supus spre dezbatere şi adoptare plenului Camerei Deputaţilor, în forma 

adoptată de Senat. 

 

 La punctul 4 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în fond,  în 

procedură de urgenţă a proiectului de Lege pentru abrogarea art. 34 din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale. 

 Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a prezentat proiectul 

de lege arătând necesitatea aprobării sale. Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea 

Activelor Statului a spus că proiectul de lege are ca obiect abrogarea art. 34 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a 

solicitării exprese a Uniunii Europene în cadrul Reuniunii din data de 24 noiembrie 2004 de la 

Bruxelles de a abroga acest articol.  

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

Din numărul de 23 membrii ai comisiei nu a absentat nici un deputat. 

 

  PREŞEDINTE, 

     Mihai Tudose 
                                                             SECRETAR, 
                                                      Vasile Cosmin Nicula    
                              Expert parlamentar 
                       Alina Hodivoianu   
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