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SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 21 şi 23 aprilie 2015 
 
 

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

La lucrările Comisiei, din data de 21 aprilie 2015, au fost prezenţi următorii domni deputaţi: 
Palaşcă Viorel, Marian Neacșu, Vainer Aurel, Dumitru Georgică, Itu Cornel, Adăscăliţei Constantin, 
Blăjuţ Viorel –Ionel, Buican Cristian, Caloianu Mario-Ernest, Cazan Mircea Vasile, Chirvăsuţă 
Laurenţiu, Ciocan Dan, Fejér László Ődőn, Gheorghe Andrei Daniel, Guran Virgil, Măduţa Flavius-
Luigi, Nicolae Alexandri, Nicolae Florian, Smarandache Miron Alexandru, Şimon Gheorghe, 
Ursărescu Dorinel.  

Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Viorel Palașcă, vicepreşedintele Comisiei 
pentru politică economică, reformă şi privatizare. Domnul preşedinte Horia Grama a fost plecat în 
delegație externă, iar domnii deputaţi Andrei Dominic Gerea, Mihai Tudose, respectiv, Gheorghe 
Udrişte au absentat de la lucrările Comisiei. 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
 1. Propunerea legislativă de modificare și completare a Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii,  Pl-x 166/2015 – aviz; 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 152 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul Fiscal, Pl-x 213/2015 – aviz; 

 3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2015 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, PL-x 283/2015 – aviz; 

4. Propunerea legislativă pentru completarea Art. 39, Art. 293 şi Art. 294 din OUG 
34/2006, actualizată în 2014, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, Pl-x 
339/2015 – aviz; 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 140 alin. (1) din Legea nr.  571/2003 
privind Codul Fiscal, Pl-x 352/2015 – aviz; 

6. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic 
şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Un parteneriat mondial pentru eradicarea sărăciei 
și dezvoltare durabilă în perioada ulterioară anului 2015 - COM(2015) 44 final - examinare în 
fond. 

 
La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă de modificare și 

completare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor 
de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de 
concesiune de servicii, Pl-x 166/2015 – aviz. 

În urma dezbaterilor, a fost supusă la vot propunerea de avizarea negativă a iniţiativei 
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legislative. Propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi  (2 abțineri). 
Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru modificarea 

art. 152 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, Pl-x 213/2015 – aviz. 
La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din partea  

Ministerului Finanţelor Publice, doamna Irina Nițu – consilier. 
Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că, dispoziţiile alineatului (1) al 

articolului 152 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, reprezintă transpunerea prevederilor Deciziei nr. 2012/181/UE de punere în aplicare a 
Consiliului din 26 martie 2012 de autorizare a României de a introduce o măsură specială de 
derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe 
valoarea adăugată, potrivit căreia România este autorizată să acorde o scutire de la plata T.V.A. 
persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depăşeşte echivalentul în moneda 
naţională al sumei de 65.000 euro la cursul de schimb din data aderării sale la Uniunea Europeană, 
iar modificarea propusă prin iniţiativa legislativă contravine legislaţiei europene în vigoare. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a afirmat că, Guvernul nu susţine 
adoptarea acestei inițiative legislative. 

În urma dezbaterilor, a fost supusă la vot propunerea de avizarea negativă a iniţiativei 
legislative. Propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (2 abțineri). 

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

Ordonanței Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, PL-x 283/2015 – aviz. 

Supusă la vot, propunerea de avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma 
adoptată de Senat, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Pe punctul patru al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
completarea Art. 39, Art. 293 şi Art. 294 din OUG 34/2006, actualizată în 2014, privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi 
a contractelor de concesiune de servicii, Pl-x 339/2015 – aviz. 

În urma dezbaterilor, a fost supusă la vot propunerea de avizarea negativă a iniţiativei 
legislative. Propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi  (o abținere). 

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

modificarea art. 140 alin. (1) din Legea nr.  571/2003 privind Codul Fiscal, Pl-x 352/2015 – 
aviz. 

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

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că proiectul  de lege privind Codul 
fiscal, care se află în prezent în dezbatere la Senat, prevede deja reducerea cotei standard a T.V.A. în 
două etape, asfel: 20% începând cu 1 ianuarie 2016 şi, respectiv, 18% începând cu 1 ianuarie 2018, 
faţă de 24% cât este în prezent. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a afirmat că, Guvernul nu susţine 
adoptarea acestei inițiative legislative. 

În urma dezbaterilor, a fost supusă la vot propunerea de avizarea negativă a iniţiativei 
legislative. Propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (2 abțineri). 

 
Pe punctul șase al ordinii de zi a fost înscrisă Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Un 
parteneriat mondial pentru eradicarea sărăciei și dezvoltare durabilă în perioada ulterioară 
anului 2015 - COM(2015) 44 final - examinare în fond. 

La dezbaterea proiectului de act normativ european a participat, în calitate de invitat, din 
partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnul Florin Beiu – consilier. 
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Reprezentantul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale le-a prezentat membrilor 
Comisiei principalele prevederi ale proiectului de act normativ european cu privire la susținerea 
micilor fermieri prin sprijinirea diversificării veniturilor din agricultură. 

De asemenea, reprezentantul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a prezentat și 
principalele programe și măsuri naționale de sprijinire a sectorului rural, a politicilor agricole 
armonizate cu politica agricolă comună a Uniunii Europene. 

Reprezentantul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a răspuns pe larg întrebărilor 
adresate de membrii Comisiei. 

   În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei şi de către invitat, a 
fost supusă la vot propunerea de aprobare a unui proiect de opinie favorabil asupra Comunicării 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor: Un parteneriat mondial pentru eradicarea sărăciei și dezvoltare durabilă 
în perioada ulterioară anului 2015, care să fie înaintat Comisiei pentru afaceri europene a Camerei 
Deputaţilor. Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

De asemenea, a fost înaintat către Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor și 
procesul-verbal asupra proiectului de act normativ european.   

 
                 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în ziua de 
23 aprilie 2015, începând cu orele 8,30 până la orele 12,30, cu următoarea ordine de zi: 

 1. 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; 

2.  Propunerea legislativă pentru completarea art. 140 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul Fiscal, Pl-x 281/2015 – studiu; 

3.  Propunerea legislativă privind stabilirea nivelului redevențelor petroliere și miniere din 
România și utilizarea sumelor provenite din exploatarea resurselor, Pl-x 292/2015 – studiu. 

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

şedinţă ulterioară.   
 
 
 

     VIPREŞEDINTE, 
 
     Viorel  PALAȘCA 
 
                                                   SECRETAR,   
 
                          Cornel ITU  
 

            
 
                                     
                        Şef serviciu 

                                                                                                                           Graziella Segărceanu 
 
                                       Consilier parlamentar   
                                                                                                                       Alina Hodivoianu 
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