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COMISIA PENTRU POLITICĂ                                  Nr. 21/80/23.03.2007 
  ECONOMICĂ, REFORMĂ  
      ŞI PRIVATIZARE 

 

SINTEZA 
lucrărilor şedinţei  Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din  zilele de  20, 21 şi 22 martie  2007 
 
           Marţi, 20 martie 2007 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 20 martie 2007. 

La lucrările Comisiei din  ziua de 20 martie au fost prezenţi 23 deputaţi din 
totalul de 23 de membri.  

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

La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentantul Ministerului Economiei şi 
Comerţului: domnul Jenica Popovici, şef serviciu, reprezentantul Companiei 
Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" -S.A., doamna Veronica 
Chişu, director adjunct, reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice: domnul 
Lucian Duca, consilier superior, precum şi reprezentanţii Ministerului Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului: domnul Ioan Andreica, secretar de stat şi doamna 
Camelia Şerban, director adjunct. 
 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
 I. ÎN AVIZARE: 
1. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal 

(PL-x nr. 109/2007), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională; 
2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind Registrul 

comerţului, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.129/2002 pentru modificarea 
Legii nr. 26/1990 privind Registrul comerţului şi a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru 
înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor, precum şi a Legii nr. 359/2004 
privind simplificarea formalităţlor la înregistrarea în Registrul comerţului a 
persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi a persoanelor juridice, înregistrarea fiscală 
a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice.                       (Pl-
x nr. 113/2007), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 
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           II. DIVERSE 
  
           I.AVIZARE 
La punctul 1, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 

completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x nr. 109/2007). 
  Proiectul de lege are ca obiect completarea art.15 din legea nr. 571/2003 

privind Codul Fiscal, cu  modificările şi completările ulterioare, cu un nou alineat, 
intervenţia legislativă vizând crearea cadrului legal pentru ca societăţile comerciale 
care au  reinvestit profitul realizat într-un an fiscal să fie scutite de la plata impozitului 
pe profit. 

Domnul senator Dan Voiculescu, în calitate de iniţiator a făcut o scurtă 
prezentare a proiectului de lege, afirmând faptul că promovarea unor măsuri fiscale 
menite a încuraja investiţiile întreprinzătorilor este necesară pentru pregătirea 
agenţilor economici care vor  intra în competiţie cu cei din spaţiul comunitar. Domnia 
sa a spus că din acest punct de vedere, este necesar ca pentru operatorii economici, 
persoane juridice, profitul impozabil să fie scutit de  plata impozitului pe profit. Mai 
ales în primii ani după aderare întreprinzătorii au nevoie de investiţii importante 
pentru a face faţă concurenţei europene. Scutirea de impozit pe profitul reinvestit va 
duce la o expansiune a activităţii întreprinzătorilor şi va crea noi locuri de muncă.  

Membrii Comisiei au propus un amendament, care a fost aprobat cu 22 de 
voturi pentru şi un vot împotrivă. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose, a propus membrilor comisiei, aprobarea 
amendamentului la textul proiectului de lege, propunere care a fost aprobată cu 
majoritate de voturi. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot avizarea favorabilă a 
proiectului de lege în forma adoptată de Senat cu un amendament, propunere care a 
fost aprobată  cu majoritate de voturi. (22  voturi pentru, un vot împotrivă). 

 
La punctul 2, în avizare, al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă 

pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind Registrul comerţului, a Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind 
Registrul comerţului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2001 privind 
simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea 
funcţionării comercianţilor, precum şi a Legii nr. 359/2004 privind simplificarea 
formalităţilor la înregistrarea în Registrul comerţului a persoanelor fizice, 
asociaţiilor familiale şi a persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, 
precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice. (Pl-x nr. 113/2007). 

Propunerea legislativă vizează modificarea Legii nr. 26/1990 privind Registrul 
Comerţului, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.129/2002 pentru modificarea 
Legii nr.26/1990 privind Registrul comerţului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 76/2001  privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea 
şi autorizarea funcţionării comercianţilor, precum şi a Legii nr.359/2004 privind 
simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, 
asociaţiilor familiale şi a persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum 
şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice. 

Prin actul normativ propus se introduce o separare clară între instituţia care 
efectuează înregistrările în registrul comerţului şi instituţia care face controlul 
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legalităţii actelor înregistrate, garantându-se astfel legalitatea şi corectitudinea 
înregistrărilor, eliminându-se astfel o posibilă sursă de corupţie. 

Reprezentantul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, domnul Eugen 
Giulea a spus că instituţia sa nu susţine transferarea propusă prin prezentul proiect 
legislativ, având în vedere rezultatele deosebite obţinute în perioada în care această 
instituţie a funcţionat sub autoritatea Ministerului Justiţiei . 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de avizare 
nefavorabilă a acestui proiect de lege în forma adoptată de Senat, propunere aprobată 
cu 21 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 abţinere. 
 

Miercuri, 21 martie 2007 
Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise punctele:  
1. Studiul şi dezbaterea propunerii legislative privind aprobarea unor măsuri 

financiare pentru un operator economic de sub autoritatea Consiliului Local Topliţa 
(Pl-x 95/2007), Camera Deputaţilor fiind cameră decizională. 

2. Studiul şi dezbaterea propunerii legislative privind transmiterea cu titlu 
gratuit a unui pachet de acţiuni de 25% deţinute de stat la Societatea Naţională 
"Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa" - S.A. către judeţul 
Constanţa şi reglementarea situaţiei juridice a unor bunuri, proprietatea publică a 
statului din judeţul Constanţa (Pl-x nr. 48/2007), Camera Deputaţilor fiind cameră 
decizională. 

 
JOI, 22 martie 2007 
Pe ordinea de zi a sedintei au fost înscrise punctele:  
1. Studiul şi dezbaterea propunreii legislative privind aprobarea unor măsuri 

financiare pentru un operator economic de sub autoritatea Consiliului Local Topliţa 
(Pl-x 95/2007), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

2. Studiul şi dezbaterea propunerii legislative privind transmiterea cu titlu 
gratuit a unui pachet de acţiuni de 25% deţinute de stat la Societatea Naţională 
"Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa" - S.A. către judeţul 
Constanţa şi reglementarea situaţiei juridice a unor bunuri, proprietatea publică a 
statului din judeţul Constanţa (Pl-x nr. 48/2007), Camera Deputaţilor fiind Cameră 
decizională. 

 
 
PREŞEDINTE, 

          Mihai TUDOSE 
                                                

 SECRETAR, 
                                                      Iuliu NOSA      
              

  Consilier Parlamentar  
           Anca Chiser 

        Expert parlamentar 
            Nicoleta Ghencian 

                       


