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 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. 
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             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 

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 

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. 

 Reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi 

Cooperaţie a dorit să sublinieze faptul că, microfinanţarea este soluţia prin care 

se asigură furnizarea de împrumuturi şi alte servicii financiare de bază micilor 

întreprinzători (persoane fizice şi juridice), care au acces limitat la sistemul 

bancar, împrumuturi ce permit acestora să-şi conducă şi să-şi dezvolte 

activităţile economice, să dobândească active şi bunuri, respectiv să-şi 

soluţioneze problemele de natură imediată sau să se achite de obligaţiile sociale. 

 De asemenea, reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Intreprinderi Mici 

şi Mijlocii şi Cooperaţie a spus că potrivit statisticilor, numărul de persoane 

fizice şi juridice ce intenţionează să împrumute în scopul dezvoltării de afaceri 

sume de până la 25.000 USD în mod regulat, este de aproximativ 113.000, 
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cererea cumulată de microcredite estimându-se la un portofoliu de circa 565 

milioane USD. 

 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. 

 Domnul deputat Petru Lakatos a dorit să ştie 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. 

 Reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi 

Cooperaţie a spus că în contextul aderării României la Uniunea Europeană 

legislaţia cu privire la societăţile de microfinanţare trebuie corelată 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. 

 Domnul deputat Aurel Vainer a dorit să ştie de ce societăţile sunt 

denumite  "societăţi de microfinanţare" în cadrul acestui proiect de lege, din 

moment ce ele acordă microcredite şi atunci ar fi normal să se numească 

societăţi de microcredite. De asemenea, domnul deputat Aurel Vainer a dorit să 

ştie dacă beneficiarii creditelor pot folosi aceşti bani pentru a constitui fonduri 

necesare în vederea accesării unor fonduri SAPARD.  

 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, 
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folosind ca fonduri proprii aceste microcredite. In continuare, reprezentantul 

Agenţiei Naţionale pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie a spus că 

în prezent există negocieri între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Mondială 

cu privire la un credit rural care va putea fi acordat şomerilor în vederea creării 

posibilităţii pentru aceştia de a-şi deschide propria afacere. 

 Domnul deputat Aurel Vainer a dorit unele precizări cu privire la 

garanţiile pe care trebuie să le prezinte beneficiarul microcreditului. 

 Reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi 

Cooperaţie a spus că societăţile de microfinanţare îşi pot constitui garanţii 

mobiliare şi imobiliare şi, în cazul unui împrumut în grup, membrii grupului 

împrumutat fiind răspunzători în mod solidar. 

 Domnul deputat William Brânză a dorit să ştie: 1) dacă societăţile de 

microcredit se comportă ca nişte bănci sau ca nişte societăţi de leasing; 2) dacă 

membrii comisiei pot primi un model de contract de acordare a unui microcredit. 

De asemenea, domnul deputat William Brânză a spus că ar fi oportună amânarea 

dezbaterilor cu privire la proiectul de lege, până când iniţiatorul va veni cu mai 

multe date privind acordarea unui microcredit. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a propus trecerea la dezbaterea pe 

articole. Astfel, la articolul 7 alin. (1) domnul deputat Alin Teodorescu a avut un 

amendament prin care suma de 200.000 euro reprezentând, capitalul social 

minim al societăţilor de microfinanţare să fie redusă la 150.000 euro. 

 Cu 3 voturi pentru şi 20 de voturi împotrivă, amendamentul domnului 

deputat Alin Teodorescu a fost respins.  

 La art. 15 alin. (1) şi (2) domnul preşedinte Mihai Tudose a avut un 

amendament de eliminare a acestui articol. Domnul preşedinte Mihai Tudose a 

spus că nu este necesară constituirea unui corp propriu de executori pentru 

aceste societăţi de microfinanţare din moment ce există o lege specială cu privire 

la executorii judecătoreşti. Cu 20 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi o 

abţinere a fost aprobat amendamentul domnului preşedinte Mihai Tudose. 

 De asemenea, domnul preşedinte Mihai Tudose a avut un amendament şi 

la art. 20 alin. (2) lit. d) prin care a urmărit protejarea mai bună a  beneficiarului 
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microcreditelor, care poate apela, în cazul serviciilor conexe, la orice firmă de 

consultanţă. Acest amendament a constat în introducerea sintagmei "atunci când 

acestea există în contract" la finalul textului lit. d) "costul serviciilor conexe 

oferite de societatea de microfinanţare". 

 In unanimitate amendamentul domnului preşedinte Mihai Tudose a fost 

aprobat. 

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. Astfel, domnul director general adjunct 

Mihai Hură a spus că proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea 

Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în scopul accelerării procesului de 

reforme structurale, al consolidării finanţelor publice, dezvoltării economice şi al 

utilizării eficiente a pârghiilor fiscale pentru ameliorarea comportamentului 

economic al contribuabililor. Principiile care au stat la baza elaborării acestui 

proiect de lege au în vedere menţinerea echilibrelor economice prin practicarea 

unor cote mai mici la impozitele directe ( impozitul pe venit şi impozitul pe 

profit) şi creşterea celor indirecte, măsură prin care se urmăreşte lărgirea bazei 

de impozitare prin creşterea numărului de salariaţi, precum şi impozitarea unor 

venituri care, până în prezent, nu erau fiscalizate, iar începând cu 1 ianuarie 

2006, pentru a împiedica mutarea capitalurilor în zonele unde impozitele sunt 

mai mici, s-a procedat la unificarea cotei de 16% pentru majorarea surselor de 

venit. 

 In domeniul taxei pe valoarea adăugată, domnul director general adjunct 

Mihai Hură a spus că proiectul de lege prevede eliminarea următoarelor scutiri, 

care nu sunt în concordanţă cu prevederile Directivei a VI-a a CEE (77/388): 
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 - scutirea pentru operaţiunile care intră în sfera de aplicare a impozitului 

pe spectacole; 

 - scutirea pentru societăţile de difuzare prin cablu a programelor de 

televiziune; 

 - scutirea pentru alte posturi de radio şi televiziune decât cele publice 

naţionale; 

 - scutirea pentru vânzarea de licenţe de filme sau programe, drepturi de 

difuzare, abonamente la agenţiile internaţionale de ştiri şi alte drepturi de 

difuzare similare destinate activităţii de radio şi televiziune, inclusiv scutirea 

pentru importul de suporturi materiale pe care sunt înregistrate acestea; 

 - scutirea pentru operaţiuni desfăşurate de unităţile din sistemul de 

penitenciare, utilizând munca deţinuţilor. In continuare, domnul director general 

adjunct Mihai Hură a spus că prin această măsură sunt îndeplinite în avans 

unele angajamente asumate prin Documentul de poziţie privind Capitolul 10 – 

"Impozitarea" şi în acelaşi timp se asigură o creştere a veniturilor bugetare. 

 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 
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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. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld a 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. 

   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. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld a precizat faptul că ar 

putea fi de acord cu eliminarea scutirilor (accizarea unor produse noi) dar nu 

este de acord cu majorările propuse prin noile valori ale accizelor propuse  prin 

acest proiect. In continuare, domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld a 

spus că, în acest context, va da un vot negativ acestui proiect de lege. 

 Domnul deputat Aurel Vainer a solicitat o informare la zi cu privire la 

efectele înregistrate până în prezent la veniturile bugetare, în lumina schimbării 

sistemului de impozitare, prin care s-a urmărit creşterea bazei de impozitare. De 

asemenea, domnul deputat Aurel Vainer a dorit şi o informare asupra evoluţiei 
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pieţei la produsele accizate şi a declarat că nu este de acord cu aplicarea TVA în 

domeniul industriei spectacolelor. 

   Domnul director general adjunct Mihai Hură a dorit să sublinieze faptul 

că, posturile de televiziune private prin intermediul reclamelor publicitare 

realizează profit, iar aceste costuri cu reclamele la anumite produse se regăsesc 

în preţul acestora suportat de către consumatori. 

 Domnul deputat Dominic Gerea a dorit să ştie dacă Ministerul Finanţelor 

Publice are o politică cu privire la dezvoltarea economică. De asemenea, domnul 

deputat Dominic Gerea a întrebat de ce nu se accizează băuturile alcoolice direct 

la consumator. 

 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.  

 Domnul deputat Nicolae Bara a spus că s-a creat o mare derută prin 

accizarea unor noi produse, dând ca exemplu aparatele de aer condiţionat. In 

continuare domnul deputat Nicolae Bara a precizat faptul că în vechiul cod fiscal 

accizele se aplicau numai unui anumit tip de aparat de aer condiţionat, ţinându-

se cont de datele tehnice ale acestuia. In prezent, prin noul cod fiscal se doreşte o 

accizare uniformă pentru toate tipurile de aparate casnice şi industriale, 

deopotrivă, neţinându-se seama de parametrii tehnici.  

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a subliniat faptul că, în urmă cu 

aproximativ 2 luni membrii comisiei s-au întâlnit cu reprezentanţii Consiliului 

Investitorilor Străini care reproşau, la acea dată, lipsa de predictibilitate a 

mediului financiar din România. Domnul preşedinte Mihai Tudose a precizat 

faptul că şi în continuare lucrurile au rămas la fel de confuze. 

 

 

 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 
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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 

prezentat proiectul de lege arătând necesitatea aprobării sale. Reprezentantul 

Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a spus că proiectul de lege are 

ca obiect 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, în scopul dezvoltării economiei 

regionale şi al recuperării creanţelor pe care bugetul local le deţine faţă de 

această societate.  

 De asemenea, 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, 
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totodată, să ajute economiei regionale prin atragerea de capital privat sau străin 

şi crearea de noi locuri de muncă. 

 De asemenea, reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor 

Statului a precizat faptul că, transferul cu titlu gratuit al acţiunilor din 

proprietatea privată a statului în proprietatea privată a unităţii administrativ 

teritoriale nu este reglementat decât în cazul societăţilor de gospodărie 

comunală, a fost necesară elaborarea acestui proiect de lege. 

 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 

(domnii deputaţi Cosmin Nicula şi Radu Moldovan) 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. Astfel, articolul 34 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 stabileşte că, în cazul privatizării societăţilor 

comerciale rezultate ca urmare a reorganizării regiilor autonome şi în cazul altor 

societăţi comerciale de interes strategic, Guvernul are opţiunea de a păstra o 

acţiune nominativă de control al statului, stabilind, totodată, şi cine va exercita 
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drepturile ce decurg din această calitate. Conform prevederilor articolelor 43 şi 

56 din Tratatul instituind o Comunitate Europeană reiese faptul că, acţiunile 

nominative de control ale statului constituie un obstacol interzis la efectuarea de 

operaţiuni de capital, şi ca urmare prevederile art. 34 ale Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 88/1997 contravin  acestor prevederi comunitare. 

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

Senat. 

 

  

 

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