
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru politică
economică, reformă şi

privatizare

Bucureşti,
Nr. 21/I/197/21.03.2001

Proces verbal
al şedinţelor Comisiei

din  zilele de 19, 20 şi 21 martie 2002

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi şi 3 absenţi, în
zilele de 19.03.2002, 20.03.2002 şi respectiv, 21.03.2002.

Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea:

     Marţi, 19 martie 2002:
   1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea

Acordului de Comerţ Liber între România şi Republica Lituania, semnat la
Vilnius, la 26 noiembrie 2001.
                               2. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului
de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2002 pentru
ratificarea Acordului de împrumut între România şi Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare, pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare a
pieţelor financiare rurale, semnat la Washington DC, la 30 aprilie 2001.

       3. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

     Miercuri, 20 martie 2002:
   1. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru
înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor.

    2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

     Joi, 21 martie 2002:
   1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind taxa pe

valoarea adăugată.
    2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.
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Marţi, 19 martie 2002:

Au fost invitate şi au participat la lucrările Comisiei, următoarele
persoane:

- din partea Ministerului Finanţelor Publice: doamna Otilia Frolu-
director general adjunct şi domnul Răzvan Ionescu- expert.

           Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu
Ruşanu şi de domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe.

La primul punct al ordinei de zi a fost înscris proiectul de Lege
pentru ratificarea Acordului de Comerţ Liber între România şi Republica
Lituania, semnat la Vilnius, la 26 noiembrie 2001. Proiectul de Lege a fost
transmis de către Secretariatul General al Camerei Deputaţilor către Comisia
pentru politică externă, aceasta urmând să acorde aviz acestei iniţiative
legislative.

Domnul deputat Napoleon Pop a propus ca în numele Comisiei să
se întocmească o adresă către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, prin
care să se ceară ca toate iniţiativele legislative care conţin probleme cu privire la
comerţul liber să fie trimise pentru raport către comisia noastră şi pentru aviz
către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.

Supusă la vot, propunerea a fost adoptată în unanimitate, urmând a
se întocmi o adresă în acest sens.

Deoarece, la lucrările şedinţei, Ministerul Finanţelor Publice a fost
reprezentat la nivel de director adjunct şi expert, s-a supus la vot dacă şedinţa
poate continua în aceste condiţii. Cu 23 voturi pentru, 2 împotrivă şi 3 abţineri
s-a aprobat continuarea dezbaterilor.

La al II-lea punct al ordinei de zi s-a dezbătut proiectul de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2002 pentru
ratificarea Acordului de împrumut între România şi Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare, pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare a
pieţelor financiare rurale, semnat la Washington DC, la 30 aprilie 2001.

Cu acest proiect de lege a fost sesizată în fond Comisia pentru
buget, finanţe şi bănci, comisia noastră urmând a acorda aviz acestei iniţiative
legislative. Senatul a adoptat proiectul de Lege în şedinţa din 4 martie 2002.

Reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice a prezentat proiectul
de lege, arătând importanţa dezvoltării pieţelor financiare în zonele rurale din
România.

         Proiectul de dezvoltare a pieţelor financiare în România a fost
evaluat la un cost total de circa 276,8 milioane dolari SUA, la care Banca
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare participă cu un împrumut în
valoare de 150 milioane dolari SUA şi Guvernul României cu 3 milioane dolari
SUA.



3

Prima etapă a proiectului se estimează a se implementa în cel mult
4 ani şi este estimată la circa 147,6 milioane dolari SUA, din care BIRD
participă cu un împrumut în valoare de 80 milioane dolari SUA, beneficiarii
finali cu un aport de 66,6 milioane dolari SUA  şi Guvernul României 1 milion
dolari SUA. Acordul de împrumut pentru această primă etapă a proiectului a
fost semnat între România şi BIRD la data de 30 aprilie 2001.

Obiectivele principale ale acestui proiect sunt:
1. accelerarea transformării economice a economiei rurale prin

creşterea fluxului de capital investiţional către acest sector, prin creşterea
accesului antreprenorilor şi întreprinderilor din sectorul rural privat la capitalul
investiţional;

2. întărirea rolului sectorului privat în economia rurală;
3. întărirea capacităţii sectorului rural de a absorbi fondurile ce vor

fi alocate de către Uniunea Europeană în cadrul programului SAPARD;
4. atenuarea sărăciei din mediul rural prin finanţarea investiţiilor

agricole şi neagricole pentru segmentele sărace ale populaţiei din mediul rural.
Domnul deputat Francisc Pecsi a dorit lămuriri cu privire la

următoarele probleme:
                    1.Cum poate o firmă mică să obţină un microîmprumut în

vederea obţinerii, pe baza unui proiect de investiţie, a unui fond din cadrul
programului SAPARD ?

                     2.Prin ce bănci se vor derula operaţiunile de microfinanţare
în mediul rural şi care vor fi plafoanele pentru acordarea acestor microcredite?

         Reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice a declarat că
programul SAPARD nu este încă operaţional şi a precizat că, prin acest proiect
de lege se urmăreşte întăririrea capacităţii sectorului rural de a absorbi fondurile
ce vor fi alocate de către Uniunea Europeană în cadrul programului SAPARD.
Astfel, se prevede acordarea de microcredite către beneficiari, reprezentând
50% din valoarea proiectului de investiţie admis de programul SAPARD, restul
de 50% fiind luat din fondurile programului SAPARD.

Reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice a afirmat că până în
prezent a fost selectată numai Banca Trezorieră, urmând a fi selectate şi celelate
bănci prin care se vor derula operaţiunile de microfinanţare în mediul rural.
Suma maximă a microîmprumutului sau microîmprumuturilor acordate unui
singur beneficiar nu va depăşi 7500 USD, perioada de acordare a acestora fiind
de până la 3 ani, cu o perioadă de graţie de 12 luni.

Domnul deputat Nicolae Enescu a întrebat dacă de aceste
microcredite vor beneficia tot anumite persoane, sus-puse.

Reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice a spus că băncile
care vor acorda aceste microcredite au reguli de acordare a creditelor foarte
precise, fiind imposibilă favorizarea unor asemenea persoane.

Domnul deputat Iuliu Vida a propus aprobarea acestui proiect de
lege.
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Cu 27 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 1 abţinere a fost aprobat
acest proiect de lege, în forma adoptată de Senat.

Miercuri, 20 martie 2002:

Au fost invitate şi au participat la lucrările Comisiei, următoarele
persoane:

          - din partea Camerei de Comerţ şi Industrie a României: domnul
Drăgan Teodor– vicepreşedinte şi doamna Topor Lucia – director;

          - din partea Ministerului Finanţelor Publice: doamna Ene Adriana-
şef serviciu;

- din partea Secretariatului General al Guvernului: domnul Iliuţă
Nicolae -director;

- din partea Ministerului de Interne: domnul Roth Mihai- şef secţie;
          - din partea Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi

Cooperaţie : domnul Ion Taban – secretar de stat;
          - din partea Ministerului Sănătăţii şi Familiei : doamna Anişoara

Dudu–consilier;
- din partea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale: domnul

Constantin Gelu Ştefan – inspector de muncă;
- din partea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului: domnul

George Pretorian - director;
          - din partea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor:

domnul Ion Sorin Mitrea – director general adjunct şi doamna Marilena
Barcan– expert.

         Lucrările şedinţei au fost conduse de  domnul preşedinte Dan Radu
Ruşanu şi de domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe.

La primul punct al ordinei de zi a avut loc continuarea dezbaterii
pe fond a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative
pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor.

La art. 4 (1) Comisia a propus un amendament în care s-a prevăzut
armonizarea cu prevederile Recomandării Comisiei Europene nr. 97/344/EC din
22.04.1997 privind îmbunătăţirea şi simplificarea mediului de afaceri pentru
înfiinţarea firmelor, în sensul separării activităţilor Biroului unic de cele de
asistenţă anterioare depunerii cererii.

In unanimitate a fost aprobat art. 4 (1), cu amendament.
La art. 4 (2) Comisia a propus un amendament în care s-a avut în

vedere armonizarea actului normativ cu prevederile Recomandării Comisiei
Europene 97/344/EC din 22.04.1997, privind îmbunătăţirea şi simplificarea
mediului de afaceri pentru înfiinţarea firmelor.

In unanimitate a fost aprobat art. 4 (2), cu amendament.
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La art. 4 (3) domnul deputat Enescu Nicolae a avut un amendament
prin care se prevede ca la eliberarea certificatului de înregistrare, comercianţii
să fie  obligaţi să prezinte drapelul românesc pentru a fi arborat în zilele festive.

Cu 1 vot pentru, 27 voturi împotrivă şi 0 abţineri, amendamentul
domnului deputat Enescu Nicolae a fost respins.

Tot la art. 4 (3) Comisia a propus un amendament în care sunt
explicate activităţile efectuate de Biroul unic.

In unanimitate a fost aprobat art. 4 (3), cu amendament.
In unanimitate a fost aprobat art. 4 (4), în forma prezentată.
La art. 4 (5) Comisia a propus un amendament prin care se prevede

eliminarea alineatului 5 al articolului 4, deoarece textul acestui alineat a fost
inclus în prevederile art. 3 (1), în noţiunea de “împuterniciţi”.

In unanimitate a fost aprobat amendamentul de eliminare a alin. (5)
al art. 4.

In unanimitate a fost aprobat art. 4  în întregime.
In unanimitate a fost aprobat art. 5 (1), în forma prezentată.
In unanimitate a fost aprobat art. 5 (2), în forma prezentată.
In unanimitate a fost aprobat art. 5 (3), în forma prezentată.
In unanimitate a fost aprobat art. 5 (4), în forma prezentată.
In unanimitate a fost aprobat art 5 , în întregime.
La art. 6 (1) Comisia a propus un amendament prin care se

precizează necesitatea unei corelări permanente a numărului reprezentanţilor în
Biroul unic cu volumul solicitărilor.

In unanimitate a fost aprobat art. 6 (1), cu amendament.
La art. 6 (2) Comisia a avut un amendament prin care s-a completat

formularea din OUG nr. 76/2001, pentru a fi mai clar că nu se eliberează de
către instituţiile avizatoare autorizaţii separate, pe lângă anexa la certificat,
decât cu unele excepţii, expres prevăzute de reglementările armonizate cu
legislaţia comunitară, cum este cazul acordului şi/sau autorizaţiei de mediu.

In unanimitate a fost aprobat art. 6 (2), cu amendament.
La art. 6 (3) Comisia a avut un amendament prin care s-a urmărit

eliminarea interpretărilor referitoare la sediul social şi la sediile secundare
precum şi la activităţi, cât şi pentru clarificarea faptului că autorizaţiile se
eliberează, de fiecare dată, pentru fiecare obiectiv (sediu) şi, respectiv, pe
fiecare activitate desfăşurată în aceste obiective.

In unanimitate a fost aprobat art. 6 (3), cu amendament.
După art. 6 (3) Comisia a propus introducerea unui nou alineat (31),

în care s-a prevăzut simplificarea formalităţilor şi realizarea celerităţii obţinerii
avizelor, autorizaţiilor şi, după caz, acordurilor de funcţionare a comercianţilor.

In unanimitate a fost aprobat art. 6 (31).
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Joi, 21 martie 2002:

Au fost invitate şi au participat la lucrările Comisiei, următoarele
persoane:

          - din partea Ministerului Finanţelor Publice: domnul Mihai Hură-
director general.

Lucrările şedinţei au fost conduse de  domnul preşedinte Dan Radu
Ruşanu şi de domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe.

La primul punct al ordinei de zi a avut loc dezbaterea pe fond a
proiectului de Lege privind taxa pe valoarea adăugată.

Cu acest proiect de lege a fost sesizată în fond Comisia pentru
buget, finanţe şi bănci, comisia noastră urmând a acorda aviz acestei iniţiative.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 29.01.2002
şi a primit avize favorabile din partea Consiliului Economic şi Social şi a
Consiliului Legislativ.

Reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice a prezentat acest
proiect de lege care are ca scop îmbunătăţirea legislaţiei privind taxa pe
valoarea adăugată, în vederea creşterii eficienţei acestui impozit, ce deţine o
pondere însemnată în totalul veniturilor bugetului de stat, şi a creării unui cadru
propice mediului de afaceri. De asemenea, în Documentul de poziţie al
României la Capitolul X “Impozitarea” proiectul de Lege al taxei pe valoarea
adăugată este prevăzut a fi elaborat în cursul anului 2001 cu aplicabilitate din
2002, în scopul armonizării cu prevederile comunitare în domeniul taxei pe
valoarea adăugată.

Modificările mai importante aduse legislaţiei actuale prin acest
proiect de Lege sunt:

- eliminarea prevederilor referitoare la excluderea din sfera de
aplicare a taxei pe valoarea adăugată a Regiei Autonome “Administraţia
Naţională a Drumurilor”, întrucât această prevedere contravine prevederilor
comunitare şi prin Documentul de poziţie ţara noastră s-a angajat să o elimine;

- s-a definit noţiunea de contribuabil în concordanţă cu prevederile
Directivei a VI-a;

- criteriile de teritorialitate pentru prestările de servicii au fost
introduse în lege, în vederea armonizării cu Directiva a VI-a a Uniunii
Europene;

- au fost scutite de taxa pe valoarea adăugată persoanele fizice care
desfăşoară activităţi economice pe baza liberei iniţiative şi liber-profesioniştii,
deoarece s-a constatat că impozitarea acestora implică costuri de administrare
care nu se justifică prin venituri suplimentare la bugetul de stat;
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- s-a ridicat plafonul de scutire de la 50 milioane lei la 750
milioane lei, datorită slabei administrări, în acest fel organele fiscale teritoriale
se pot concentra asupra plătitorilor cu cifre de afaceri mai mari;

- s-a prevăzut ca rambursarea de TVA să se efectueze lunar,
indiferent de natura operaţiunilor desfăşurate, iar pentru unele categorii de
contribuabili rambursarea să fie efectuată cu control ulterior.

In unanimitate a fost avizat acest proiect de lege, în forma
prezentată.

        PREŞEDINTE,

      Dan Radu Ruşanu             SECRETAR,

Lucia-Cornelia Lepădatu

Expert parlamentar
Alina Hodivoianu


