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 Marţi, 26 octombrie 2004 
 Ordinea de zi a fost următoarea: 

  1. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative pentru 
completarea articolului 67 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 564/2004). 
            2.  Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
 
          La lucrările comisiei au fost prezenţi 29 deputaţi din totalul de 30 
membrii.   
 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 
şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul deputat Ludovic Mardari – 
în calitate de iniţiator şi reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice: doamna 
Georgeta Petre – director, Ministerului Economiei şi Comerţului: domnul Cornel 
Bobâlcă – consilier şi doamna Daniela Motoşcă – referent de specialitate. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu 
Ruşanu şi de domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin. 
 La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în 
fond a propunerii legislative pentru completarea articolului 67 din Legea nr. 
31/1990 privind societăţile comerciale, Camera Deputaţilor fiind Cameră 
decizională. 
 Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în şedinţa din 20 
septembrie 2004, în calitate de primă Cameră sesizată. 
 Domnul deputat Ludovic Mardari a prezentat propunerea legislativă 
arătând necesitatea aprobării sale. Domnul deputat Ludovic Mardari a subliniat 
faptul că nu există nici un impediment ca, în cazul societăţilor comerciale care 
realizează profit în fiecare trimestru, adunarea generală a acţionarilor să poată 
decide distribuirea trimestrială a dividendelor, sau a unei părţi din acestea, sub 
formă de avans. 
 De asemenea, domnul deputat Ludovic Mardari a spus că agenţii 
economici sunt obligaţi, conform legii, ca după fiecare trimestru de activitate, să 
prezinte o declaraţie la administraţia fiscală teritorială, declaraţie în care este 
menţionat impozitul pe profit. Cum impozitul pe profit se plăteşte trimestrial, nu 
mai rămâne decât să se achite şi impozitul pe dividende şi distribuirea lor poate 
avea loc, în aceste condiţii. 

GUEST



 In continuare, domnul deputat Ludovic Mardari a dorit să precizeze faptul 
că statul ar avea numai de câştigat, deoarece: 

- încasează trimestrial impozit pe dividende, nefiind necesar să mai 
aştepte aprobarea situaţiei financiare anuale; 

- în cazul nerealizării de profit, raportat la întregul an, impozitul pe 
dividende virat nu se returnează agenţilor economici, existând 
vărsăminte în plus; 

- agenţii economici ar fi cointeresaţi să realizeze profit cel puţin la 
nivelul celui declarat în timpul anului. 

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că introducerea 
sistemului de distribuire trimestrială de dividende conduce la apariţia unor 
dificultăţi serioase în ceea ce priveşte:  

- stabilirea valorii reale a profiturilor; 
- restituirea sumelor de bani acordate în plus faţă de valoarea reală 

consacrată de bilanţul contabil şi hotărârea adunării generale a 
asociaţilor; 

- regularizarea cotei de impozit pe dividend cuvenit bugetului de stat în 
ipoteza în care distribuirile trimestriale cumulate se dovedesc 
excedentare posibilităţii reale relevate de datele din bilanţul contabil; 

- regularizarea diferenţelor asupra sumelor acordate cu titlu de 
dividende, pe care creditorii personali ai asociaţilor le pot popri şi 
executa în contul creanţelor. Societate se va vedea pusă în situaţia de a 
porni o acţiune de recuperare a diferenţelor împotriva creditorilor 
personali ai asociaţilor săi, în cazul în care distribuirile trimestriale 
sunt excedentare posibilităţii reale relevate de datele din bilanţul 
contabil. 

 Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a dorit să ştie ce se întâmplă în 
cazul în care un acţionar îşi ridică dividendele şi apoi îşi vinde acţiunile deţinute 
la societate unei alte persoane. 
 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că într-adevăr nu 
există un sistem de control în acest sens.  Astfel, există posibilitatea ca după 
distribuirea dividendelor în avans, acţiunile să poată fi transmise altor persoane 
ceea ce complică foarte mult acţiunea de recuperare a eventualelor dividende 
acordate în plus faţă de rezultate anuale, dat fiind că unele persoane care au 
beneficiat de dividende nu ar mai avea calitatea de acţionari ai societăţii. 
 De asemenea, reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că nu 
este de acord cu promovarea acestei propuneri legislative. 
 Domnul deputat Nicolae Enescu a spus că este de acord cu prevederile 
acestei propuneri legislative, deoarece ajută persoanele care, în calitate de 
asociat unic al societăţii, trăiesc practic din veniturile provenite din aceste 
dividende. 
 Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a spus că nu este de 
acord cu prevederile propunerii legislative şi a subliniat faptul că trebuie să se 
ţină cont de legislaţia din domeniu al Uniunii Europene. 
 Doamna deputat Hildegard Puwak a dorit să sublinieze faptul că România 
are obligaţia să armonizeze legislaţia din domeniul contabilităţii cu legislaţia 
Uniunii Europene. De asemenea, doamna deputat Hildegard Puwak a spus că ar 
 2



trebui să se evite creşterea birocraţiei în acest domeniu, pentru a se putea veni în 
întâmpinarea intereselor întreprinzătorului. In încheiere, doamna deputat 
Hildegard Puwak a spus că nu susţine promovarea acestei propuneri legislative. 
 De asemenea, domnii deputaţi Iuliu Vida şi Vasile Bran au spus că nu 
susţin aprobarea propunerii legislative. 
 Domnul deputat Iuliu Vida a dorit să ştie dacă în Codul fiscal există 
reglementări cu privire la modalitatea de calcul a impozitului pe dividende, 
existând astfel o corelaţie între Legea nr. 31/1990 şi Codul fiscal. 
 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că există o astfel de 
corelaţie între Legea nr. 31/1990 şi Codul fiscal, iar dacă prin iniţiativa de astăzi 
s-ar schimba art. 67 din Legea nr. 31/1990 atunci ar trebui făcute modificări şi în 
Codul fiscal. 
 Doamna deputat Lucia Cornelia Lepădatu a spus că nu este de acord cu 
aprobarea acestei propuneri legislative deoarece rezultatul exerciţiului financiar 
este cunoscut odată cu încheierea bilanţului contabil anual. Ca urmare, înainte de 
a se cunoaşte valoarea reală a profiturilor, conform bilanţului contabil anual nu 
ar trebui să se poată face distribuirea trimestrială, sub formă de avans, de 
dividende către asociaţii societăţilor comerciale.  
 Doamna deputat Lucia Cornelia Lepădatu a propus să fie supuă la vot 
respingerea propunerii legislative. 
 Cu 21 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 4 abţineri s-a aprobat proiectul 
de lege, în forma adoptată de Senat în şedinţa din 20 septembrie 2004. 
 

 Miercuri, 27 octombrie 2004 şi Joi, 28 octombrie 2004 
 Ordinea de zi a fost următoarea: 

 1. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2005 
şi a Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005.  
 2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
 La lucrările comisiei din 27 şi 28 octombrie 2004 au fost prezenţi 29 
deputaţi din totalul de 30 membrii.   
 In zilele de 27 şi 28 octombrie 2004 membrii Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au avut de studiat proiectul Legii bugetului de 
stat pe anul 2005 şi a Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2005. De asemenea, domnii deputaţi au elaborat amendamente cu privire la 
proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2005 şi a Proiectului Legii bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2005.  

 
  PREŞEDINTE, 
Dan Radu Ruşanu 

                                                             SECRETAR, 
                                                               Iuliu Vida   
                             Expert parlamentar 
                    Alina Hodivoianu   
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