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

privatizare  
din  zilele de 10 şi 12 martie 2015 

 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat 
lucrările în ziua de 10 martie 2015, în intervalul orar 1000-1300, respectiv                 
1400-1800. 

Din totalul de 26 de membri ai Comisiei, au participat  la dezbateri                 
22 deputaţi.  

Lucrările au fost conduse de către domnul Horia Grama, preşedintele 
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. Domnii deputaţi 
Andrei Dominic Gerea, Mihai Tudose, Marian Neacșu respectiv, Gheorghe 
Udrişte au absentat de la lucrările Comisiei. 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
               1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii                 

nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva 
cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor , PL-x 411/2012 – fond; 

               2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului                 
nr. 14/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor, PL-x 55/2015 – fond; 

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

                4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 176 din 
Legea  nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Pl-x 30/2015 – aviz; 

                5. Proiectul de Lege privind administratorii de fonduri de investiţii 
alternative, procedură de urgenţă, PL-x 93/2015 - aviz;  

                6. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 194 alin. (1) din Legea                 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal , Pl-x 112/2015 - aviz;  

                7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 140 din 
Legea  nr. 571/2003 privind Codul fiscal , Pl-x 154/2015 - aviz;  

                8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii,  Pl-x 161/2015 – aviz. 
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  La primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a 
locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor,                 
PL-x 411/2012 – fond. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de 
invitaţi, din partea Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.): domnul   
prim-vicepreşedinte Coca Constantinescu, domnul vicepreşedinte Marius 
Vorniceanu precum şi doamna Cristina Zgonea – şef serviciu, Pool-ul-ui de 
Asigurare Împotriva Dezastrelor (P.A.I.D.), doamna director general Nicoleta                 
Radu-Neacşu. 

Membrii Comisie au formulat amendamente la proiectul de lege, iar 
reprezentanţii Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.), respectiv, ai               
Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor (P.A.I.D.), au prezentat membrilor 
Comisiei punctele de vedere asupra amendamentelor formulate.  

Domnul preşedinte Horia Grama a propus amânarea dezbaterilor asupra 
proiectului de lege, pentru o săptămână, în vederea armonizării punctelor de 
vedere ale celor două instituţii, Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), 
respectiv Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor (P.A.I.D.) cu 
amendamentele formulate de către membrii Comisiei. 

Supusă la vot, propunerea de amânare a dezbaterilor asupra proiectului 
de lege pentru o săptămână a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2014 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind 
privatizarea societăţilor, PL-x 55/2015 – fond. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de 
invitaţi, din partea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, doamna 
Claudia Baicu – şef serviciu în cadrul Oficiul Participaţiilor Statului şi 
Privatizării în Industrie (O.P.S.P.I). 

Reprezentantul Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, doamna 
Claudia Baicu, şef serviciu în cadrul Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării 
în Industrie (O.P.S.P.I) a prezentat pe scurt proiectul de lege. 

În cadrul dezbaterilor au fost formulate amendamente de către membrii 
Comisiei.  

Domnul deputat Viorel Palașcă a formulat un amendament. Supus la vot, 
acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi și a fost însușit de membrii 
Comisiei. 

Celelalte amendamente cuprinse în raportul asupra proiectului de lege, care 
au fost formulate de membrii Comisiei, au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

Domnul vicepreședinte Aurel Vainer a fosmulat un amendament. Supus la 
vot, acesta a fost respins cu (2 voturi împotrivă și o abținere). 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 14/2014 pentru modificarea şi completarea 
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Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea 
societăţilor, cu amendamente admise și un amendament respins. 

Pe punctul trei 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. 

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 dorit să sublinieze faptul 
că, există o neconcordanţă între ceea ce se explică în expunerea de motive şi 
textul  iniţiativei legislative. Prin modificarea propusă, cheltuielile înregistrate de 
societățile agricole constituite în baza Legii nr. 36/1991 privind societățile 
agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările 
ulteriore, peste cota de distribuție realizată, ar deveni deductibile, ceea ce nu 
corespunde fundamentării propunerii legislative din Expunerea de motive. 

Reprezentantil Ministerului Finanţelor Publice a spus că punctul de vedere al 
ministerului este de respingere a iniţiativei legislative, deoarece, principala 
modificare ce se doreşte a fi adusă Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare prin intermediul acestei iniţiative 
legislative, trebuie clarificată în raport cu altă lege, respectiv Legea nr. 36/1991 
privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au constatat  și faptul că, prevederile articolului                 
21 alineatul (4) litera g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare, reglementează regimul fiscal al 
cheltuielilor efectuate de societățile agricole, constituite în baza legii, pentru 
dreptul de folosință al terenului agricol adus de membrii asociați, pentru situațiile 
în care sunt depășite cotele de distribuție din producția realizată din folosința 
acestuia, prevăzute în contractul de societate sau asociere, și nu sumele din 
folosința terenului agricol în general. 

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

Pe punctul patru al ordinii de zi, a fost înscrisă propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea art. 176 din Legea  nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, Pl-x 30/2015 – aviz. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, 
din partea Ministerului Finanţelor Publice, doamna Anculescu Manuela – 
consilier. 

Reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice a spus că punctul de vedere al 
ministerului este de respingere a iniţiativei legislative, deoarece o parte din 
modificările propuse prin propunerea legislativă au fost deja preluate în 
Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de 
stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură. 
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Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
hotărât, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă), avizarea negativă a 
iniţiativei legislative. 

Pe punctul cinci al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege privind 
administratorii de fonduri de investiţii alternative, procedură de urgenţă,                 
PL-x 93/2015 – aviz.  

La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, 
din partea Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.): domnul 
vicepreşedinte Marius Vorniceanu. 

Reprezentantul Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a subliniat 
faptul că, este de acord cu proiectul de lege al Guvernului şi susţine aprobarea 
acestei inițiative legislative. 

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

Pe punctul şase al ordinii de zi, a fost înscrisă propunerea legislativă 
pentru modificarea art. 194 alin. (1) din Legea  nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, Pl-x 112/2015 – aviz. 

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 punctul de vedere 
al ministerului este de respingere a iniţiativei legislative, deoarece, prin 
extinderea categoriilor de bunuri pentru care profitul reinvestit este scutit de 
impozit s-ar crea un tratament discriminatoriu fată de alte sectoare de activitate. 

Mai mult decât atât, în prezent se află în dezbatere publică pe site-ul 
Ministerului Finanțelor Publice proiectul  de lege privind Codul fiscal, inițiativă 
legislativă care cuprinde o serie de modificări și completări substanțiale aduse 
Codului fiscal în vigoare, iar în scopul asigurării stabilității legislative nu se 
impune modificarea aceleiași legi prin două acte normative diferite, adoptate la 
intervale scurte de timp. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), avizarea negativă a 
iniţiativei legislative. 

Pe punctul şapte al ordinii de zi, a fost înscrisă propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea art. 140 din Legea  nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal ,  Pl-x 154/2015 – aviz. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, 
din partea Ministerului Finanţelor Publice, doamna Piciorea Ruxandra – expert. 

Reprezentantil Ministerului Finanţelor Publice a spus că punctul de vedere al 
ministerului este de respingere a iniţiativei legislative, deoarece cotele reduse de 
T.V.A. aplicabile în România sunt stabilite cu respectarea principiilor Directivei 
2006/112/CE privind sistemul comun al T.V.A., cu modificările și completările 
ulterioare (Directiva T.V.A.), care reprezintă componenta principală a acquis-ului 
comunitar în domeniul T.V.A. Mai mult decât atât, în prezent se află în dezbatere 
publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice proiectul  de lege privind Codul 
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fiscal, inițiativă legislativă care cuprinde o serie de modificări și completări 
substanțiale aduse Codului fiscal în vigoare, iar în scopul asigurării stabilității 
legislative nu se impune modificarea aceleiași legi prin două acte normative 
diferite, adoptate la intervale scurte de timp. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă și o abținere), avizarea 
negativă a iniţiativei legislative. 

Pe punctul opt al ordinii de zi, a fost înscrisă propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,                 
Pl-x 161/2015 – aviz. 

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

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

lucrările în ziua de 12 martie 2015, începând cu orele 8,30 până la orele 12,30, 
cu următoarea ordine de zi: 

1. Propunerea legislativă „Legea meşteşugarilor artizani”,  Pl-x 110/2015 –  
studiu; 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 285 din Legea                  
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, PL-x 126/2015  – studiu; 

3. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii                 
nr. 571/2003 coroborată cu HG 44/2004 privind Codul Fiscal cu Normele 
Metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare,                 
Pl-x 143/2015 – studiu; 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea  articolului 57, alineatul (4) şi a 
articolului 84, alineatul (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,                 
Pl-x 151/2015 – studiu. 

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

 
 

 
 
     PREŞEDINTE, 
     Horia GRAMA 
                                               SECRETAR,   
                          Cornel ITU  
 

 
                     Şef serviciu 

                                                                                                              Graziella Segărceanu 
 
                                   Consilier parlamentar:   
                                                                                                              Alina Hodivoianu 
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