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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a început lucrările în 
ziua de 3 februarie 2015. 

Din totalul de 26 de membri ai Comisiei, au participat  la dezbateri 23 deputaţi.  
Lucrările au fost conduse de către domnul Marian Neacşu, vicepreşedintele 

Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. Domnii deputaţi Mihai 
Tudose, Andrei Dominic Gerea, respectiv, Gheorghe Udrişte au absentat de la lucrările 
Comisiei. 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
    1. Propunere legislativă „Legea antreprenorului social”, Pl-x 547/2014 – 

fond. 
    2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului            

nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, PL-x 530/2014 – 
aviz comun cu Comisia economică, industrii şi servicii şi Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului din Senat. 

    3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului            
nr. 75/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri 
bugetare, PL-x 569/2014 – aviz comun cu aviz comun cu Comisia economică, 
industrii şi servicii şi Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului din 
Senat. 

    4. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei, Pl-x 435/2012 – fond comun cu Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi. 

    5. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei, Pl-x 613/2013 – fond comun cu Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi. 

    6. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, PL-x 472/2014 – aviz. 

       7. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 21 alin. (4) lit. g) din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Pl-x 500/2014 – aviz. 
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       8. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 257 lit. i) din           
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Pl-x 502/2014 – aviz. 

       9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea           
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Pl-x 503/2014 – aviz. 

       10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea           
Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în 
natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului 
comunist în România şi pentru completarea art. 4 din Legea nr. 268/2001 privind 
privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate 
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor 
Statului, Pl-x 510/2014 – aviz. 

       11. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea           
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Pl-x 511/2014 – aviz. 
                 12. DIVERSE: Plângerea prealabilă (nr. 1303BS/02.12.2014) formulată de 
domnul Moldoveanu Corneliu Silviu împotriva Hotărârii Parlamentului nr. 40/2014 
privind revocarea domniei sale din funcţia de vicepreşedinte — membru executiv — 
sectorul asigurărilor-reasigurărilor al Consiliului Autorităţii de Supraveghere 
Financiară – în comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, respectiv, Comisia 
economică, industrii şi servicii, Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi 
piaţă de capital şi Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări din 
Senat. 

Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă           
„Legea antreprenorului social”, Pl-x 547/2014 – fond. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din 
partea Ministerului Finanţelor Publice, doamna Toma Gheorghiţa - şef serviciu.  

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că în componenţa iniţiativei 
legislative sunt anumite elemente de natură fiscală ce pot fi interpretabile. 

Domnul vicepreşedinte Marian Neacşu a solicitat punctul de vedere al 
ministerului cu privire la propunerea legislativă. Reprezentantul ministerului a afirmat că, 
punctul de vedere va fi transmis Comisiei, în cel mai scurt timp. 

Domnul vicepreşedinte Marian Neacşu a propus amânarea dezbaterilor asupra 
iniţiativei legislative, până la primirea punctului de vedere al Guvernului. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra 
propunerii legislative. 

Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2014, PL-x 530/2014 – aviz comun cu Comisia economică, industrii şi 
servicii şi Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului din Senat. 

În urma dezbaterilor, membrii celor trei Comisii au hotărât, cu majoritate de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma prezentată de iniţiator. 

 
Pe punctul trei al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2014 cu privire la rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare, PL-x 569/2014 – aviz comun cu Comisia 
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economică, industrii şi servicii şi Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor 
statului din Senat. 

În urma dezbaterilor, membrii celor trei Comisii au hotărât, cu majoritate de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma prezentată de iniţiator. 

 
Pe punctul patru al ordinii de zi, respectiv pe punctul 5 au fost înscrise: - 

propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei, Pl-x 435/2012– fond comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi, respectiv, propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei, Pl-x 613/2013 – fond comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, ca iniţiativele 
legislative sa fie dezbatute împreună, având acelaşi obiect de reglementare. 

 
La dezbaterea celor două iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din 

partea Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR), domnul 
preşedinte Arin Octav Stănescu. 

Domnul preşedinte Arin Octav Stănescu a dorit să sublinieze că, din cauza 
modificărilor legislative, iniţiativele supuse dezbaterii au rămas fără obiect, devenind 
caduce. 

În urma examinării iniţiativelor legislative şi a opiniilor exprimate, membrii  
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să întocmească un Raport preliminar care să fie transmis Comisiei juridice, 
de disciplină și imunități, prin care să propună plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind 
procedura insolvenței (Pl-x 435/2012) şi a propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei (Pl-x 613/2013), întrucât 
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările 
ulterioare a fost abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2013 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, declarată neconstituțională prin 
Decizia Curții Constituționale nr. 447 din 29 octombrie 2013, ulterior fiind respinsă de 
Parlament prin Legea nr. 1/2015 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 

În prezent, procedura insolvenței fiind reglementată de Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cele două propuneri 
legislative au rămas fără obiect.                         

 
Pe punctul şase al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 

modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale, PL-x 472/2014 – aviz. 

Domnul vicepreşedinte Marian Neacşu a propus amânarea dezbaterilor asupra 
iniţiativei legislative, până la primirea punctului de vedere al Guvernului. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra 
iniţiativei legislative. 
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Pe punctul şapte al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea art. 21 alin. (4) lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,           
Pl-x 500/2014 – aviz. 

Domnul vicepreşedinte Marian Neacşu a propus amânarea dezbaterilor asupra 
iniţiativei legislative, până la primirea punctului de vedere al Guvernului. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra 
iniţiativei legislative. 

 

Pe punctul opt  al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea art. 257 lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,            
Pl-x 502/2014 – aviz. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat faptul că, la art. 137 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu 
modificările și completările ulterioare, se prevede că „Pădurile, altele decât cele 
proprietate publică a statului, încadrate prin amenajamentele silvice în grupa I 
funcțională, precum și cele cu vârsta de până la 20 de ani sunt scutite de taxe și 
impozite”. 

Legea nr. 46/2008 fiind o lege specială, ulterioară intrării în vigoare a           
Legii nr. 571/2003 privind Codului fiscal, prin care se acordă scutiri fiscale suplimentare, 
derogă de la legea generală în materie fiscală, respectiv  Codul fiscal. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

 

Pe punctul nouă  al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,           
Pl-x 503/2014 – aviz. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat faptul că, inițiativa legislativă nu se justifică întrucât  prin 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare şi modificarea unor acte normative se reglementează domeniul de activitate al 
jocurilor de noroc tip slot-machine. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

 
Pe punctul zece  al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea 
procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod 
abuziv în perioada regimului comunist în România şi pentru completarea art. 4 din 
Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare 
terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea 
Agenţiei Domeniilor Statului, Pl-x 510/2014 – aviz. 

Domnul vicepreşedinte Marian Neacşu a propus amânarea dezbaterilor asupra 
iniţiativei legislative, până la primirea punctului de vedere al Guvernului. 
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Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra 
iniţiativei legislative. 

Pe punctul unsprezece  al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, propunerea 
legislativă, Pl-x 511/2014 – aviz. 

 Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat faptul că, inițiativa legislativă nu se justifică întrucât aceasta a 
rămas fără obiect, prevederile  sale fiind preluate în Ordonanţa de urgenţă  a Guvernului 
nr. 19/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
precum şi în Legea nr. 123/2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

 
Pe punctul doisprezece  al ordinii de zi  - DIVERSE -, a fost înscrisă: Plângerea 

prealabilă (nr. 1303BS/02.12.2014) din partea domnului Cornel Moldoveanu 
(vicepreşedinte, membru executiv, sectorul asigurărilor-reasigurărilor din cadrul 
Consiliului ASF) împotriva Hotărârii Parlamentului nr. 40/2014 – comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din 
Camera Deputaţilor, respectiv, Comisia economică, industrii şi servicii, Comisia 
pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi Comisia juridică, de 
numiri, disciplină, imunităţi şi validări din Senat. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare și membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să înainteze celorlalte 4 Comisii sesizate cu analiza prezentei 
plângeri punctul acestora de vedere. 

 
DIVERSE: 
Domnul vicepreședinte Aurel Vainer a propus membrilor Comisiei ca la următoarea 

ședință a Comisiei să fie invitat domnul domnului Marius Vorniceanu, vicepreşedinte  — 
membru executiv －sectorul asigurărilor-reasigurărilor al Consiliului Autorităţii de 
Supraveghere Financiară pentru a exprima punctul de vedere al A.S.F. asupra creșterii 
tarifelor și a polițelor de asigurări practicate de către societățile comerciale de asigurare, 
precum și a intermediarilor în asigurări din România și pentru a face o prezentare a 
Strategiei generale referitoare la sistemul asigurărilor din România. 

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările 

în ziua de 4 februarie 2015, începând cu orele 8,30 până la orele 12,30, respectiv 
intervalul orar 13,00-16,30, cu următoarea ordine de zi: 

        1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea           
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Pl-x 303/2014  – studiu; 

        2. Propunerea legislativă privind aprobarea unor măsuri fiscale pentru 
stimularea consumului şi relansarea activităţilor economice, Pl-x 544/2014 – studiu; 
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       3. Proiectul de Lege privind insolvenţa persoanelor fizice,           
PL-x 579/2014  – studiu. 

În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie 
dat într-o şedinţă ulterioară.   

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările 

în ziua de 5 februarie 2015, începând cu orele 8,30, cu următoarea ordine de zi: 
        1. Propunerea legislativă pentru eliminarea impozitului şi contribuţiilor 

aferente veniturilor din activităţile agricole, silvice şi din piscicultură,           
Pl-x 598/2014 – studiu; 

        2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea           
Legii societăţilor nr. 31/1990, Pl-x 371/2014  – studiu; 

        3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 11 din 
Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societăţile comerciale, Pl-x 542/2014           
– studiu. 

În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie 
dat într-o şedinţă ulterioară.  

              
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
   Marian NEACŞU 
                                               SECRETAR,   
                          Cornel ITU  
 
 
                    Şef serviciu 

                                                                                                              Graziella Segărceanu 
 
                           Consilier parlamentar:   
                                                                                                                       Alina Hodivoianu 
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