
 1

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU POLITICĂ 
ECONOMICĂ, REFORMĂ ŞI 

PRIVATIZARE 

        Bucureşti, 10.06.2010 
       Nr. 21/192 

 

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

din  zilele de 8, 9 şi 10 iunie 2010 
 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 8 iunie 2010. 

La şedinţele din 8 şi 9 iunie, din totalul de 22 de membri ai Comisiei pentru 
politică economică, reformă şi privatizare au participat 21 de deputaţi. Domnul 
vicepreşedinte Aurel Vainer, a fost plecat în delegaţie externă în zilele de 8 şi 9 iunie a.c.. 

La şedinţa din 10 iunie, din totalul de 22 de membri ai Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au participat 22 de deputaţi. 

Lucrările au fost conduse alternativ de către domnul preşedinte Mihai Tudose şi 
domnul secretar Horia Grama. 

La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice, 
doamnele: Graţiela Iordache – secretar de stat şi Cristu Rodica – şef serviciu, precum şi 
reprezentantul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, doamna Angela Tomcescu - 
preşedinte.  

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
 
I. IN AVIZARE: 
1. Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 571 privind Codul 

fiscal, Plx 346/2010. 
 
II. DIVERSE: 
1. Dezbateri în cadrul Subcomisiei de analiză şi evaluare a modului de organizare 

şi funcţionare a sistemului de asigurări din România. 
 
La punctul 1, în avizare, al ordinii de zi  a fost  înscrisă propunerea legislativă de 

modificare şi completare a Legii nr. 571 privind Codul fiscal, Plx 346/2010. 
Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Graţiela Iordache, secretar 

de stat, a argumentat punctul de vedere negativ al Guvernului, precizând faptul că măsura 
propusă de iniţiativa legislativă creează un tratament fiscal discriminatoriu faţă de 
impunerea veniturilor din salarii. De asemenea, majorarea plafonului neimpozabil din 
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venitul din pensii peste nivelul actual de 1000 lei generează dezechilibre la nivelul 
veniturilor bugetare. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Graţiela Iordache, secretar 
de stat, a subliniat faptul că trebuie ţinut cont de constrângerile construcţiei bugetare, în 
aplicarea deciziei privind majorarea plafonului neimpozabil lunar din venitul de pensii 
aplicabil pensionarilor. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Graţiela Iordache, secretar 
de stat, a menţionat faptul că în Uniunea Europeană, majoritatea ţărilor au adoptat un 
sistem de impozitare ce se adresează în mod egal salariaţilor şi pensionarilor, doar câteva 
ţări introducând impozitarea pensiilor de la un anumit plafon.  

Domnul deputat Nistor Laurentiu a dorit să sublinieze faptul că nu i se pare corectă 
asimilarea salariilor cu pensiile, deoarece persoana care are ca sursa de venit, pensia, a 
plătit impozit toată viaţa. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative în forma prezentată de iniţiator. 

 
Şedinţa Comisiei a continuat cu punctul II al ordinii de zi, cu audierea 

reprezentanţilor instituţiilor cu atribuţii în domeniul asigurărilor din România. 
Dezbaterile au fost iniţiate de domnul secretar Horia Grama, care a dorit să ştie 

dacă în urma dezbaterilor anterioare, au fost realizate îmbunătăţiri privind situaţia 
asigurărilor în domeniul auto, RCA, precum au solicitat membrii Subcomisiei. 

Reprezentantul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, doamna preşedinte 
Angela Tomcescu, a prezentat situaţia actuală din domeniul asigurărilor, ca urmare a 
dezbaterilor în cadrul Subcomisie şi anume faptul că au fost făcute intervenţii pe normele 
cu răspundere civilă auto, modificări care au fost publicate în Monitorul Oficial. Printre 
modificările făcute, au fost menţionate modificări de fond, cum ar fi: interzicerea 
externalizării rezolvării daunelor în afara societăţilor, control organizat şi monitorizare 
asupra activităţii lor, precum şi impunerea societăţilor să nu mai facă constatările şi 
lichidarea daunelor în cadrul sucursalelor lor, aşa cum era prevăzut în norme, existând în 
acest sens şi  iniţiativă parlamentară de modificare a Legii nr.136/1995 privind asigurările 
şi reasigurările din România. 

Domnul secretar Horia Grama a precizat faptul că acest demers se va finaliza cu o 
iniţiativă legislativă, şi a adresat rugămintea reprezentanţilor CSA de a trimite Comisiei 
propuneri de modificare a legislaţiei specifice, precum si alte materiale sau documente pe 
care le consideră relevante în această analiză. 

 
Şedinţa Comisie a continuat în ziua de 9 iunie 2010 cu studiul şi dezbaterea 

următoarelor iniţiative legislative:  
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.27/2010 pentru modificarea art.II din Legea nr.203/2009 pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor 
operatori economici, procedură de urgenţă, PLx 355/2010; 

2. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii organizării şi 
funcţionării statisticii oficiale în România nr.226/2009, PLx 365/2010. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să se dea în proxima 
şedinţă de comisie.  
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Şedinţa Comisie a continuat în ziua de 10 iunie 2010 cu studiul şi dezbaterea 
următoarelor proiecte şi propuneri legislative:  

1. Propunere legislativă "Legea holdingului", PLx 271/2010; 
2. Proiect de Lege privind holdingurile, PLx 305/2010. 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să se dea în proxima 

şedinţă de comisie.  
  
 
 

    PREŞEDINTE, 
   Mihai TUDOSE 
 
                                                SECRETAR, 
             Horia GRAMA 
 
                                                                        Consilier parlamentar     
                                      Anca Chiser  
                                                              Expert parlamentar   
                                                                                                                                     Nicoleta Ghencian  
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