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SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
din  zilele de 22 și 24 septembrie 2015 

 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 
22 septembrie 2015, în intervalul orar 830-1300, respectiv,  1400-1800.  

La lucrările Comisiei, din data de 22 septembrie 2015, au fost prezenţi următorii domni 
deputaţi: Horia Grama, Marian Neacșu, Palaşcă Viorel, Vainer Aurel, Dumitru Georgică, Itu Cornel, 
Adăscăliţei Constantin, Blăjuţ Viorel –Ionel, Buican Cristian, Caloianu Mario-Ernest, Cazan Mircea 
Vasile, Chirvăsuţă Laurenţiu, Ciocan Dan, Gheorghe Andrei Daniel, Guran Virgil, Măduţa Flavius-
Luigi, Nicolae Alexandri, Nicolae Florian, Şimon Gheorghe, Udriște Gheorghe, Ursărescu Dorinel.  

Domnul deputat Miron Alexandru Smarandache nu a participat la lucrările Comisiei, 
aflându-se în concediu de odihnă. Domnii deputaţi Fejer Laszlo Odon,  Andrei Dominic Gerea și 
Mihai Tudose au absentat de la lucrările Comisiei.  

Lucrările au fost conduse de către domnul Horia Grama, preşedintele Comisiei pentru 
politică economică, reformă şi privatizare. 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
 1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal, Pl-x 303/2014 –AVIZ; 
2. Propunerea legislativă privind aprobarea unor măsuri fiscale pentru stimularea 

consumului şi relansarea activităţilor economice, Pl-x 544/2014 –AVIZ; 
3. Proiectul de Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 285 din Legea nr. 571/2003 

privind Codul Fiscal,  PL-x 126/2015 –AVIZ; 
4. Proiectul de Lege pentru completarea art. 8 din Legea nr. 268/2001 privind 

privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și 
privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului,  PL-x 
571/2015 –AVIZ; 

5. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,  
Pl-x 573/2015 – AVIZ; 

6. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 1122, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu completările și modificările ulterioare, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003,  Pl-x 576/2015 – AVIZ; 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2015 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2015,  PL-x 564/2015 – AVIZ COMUN cu Comisia 
economică, industrii și servicii, respectiv, Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea 
activelor statului și privatizare din Senat. 

 
La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Pl-x 303/2014 – AVIZ. 
Domnul deputat Itu Cornel, în calitate de co-inițiator al propunerii legislative le-a prezentat 

membrilor Comisiei principalele prevederi cuprinse în inițiativa legislativă, și motivele care au stat 
la baza inițierii acestei propuneri legislative. 
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În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au 
hotărât  cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă și 2 abțineri),  avizarea favorabilă a 
propunerii legislative. 

 
Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă privind aprobarea 

unor măsuri fiscale pentru stimularea consumului şi relansarea activităţilor economice,  Pl-x 
544/2014 –AVIZ. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din partea 
Ministerului Finanțelor Publice, doamna Daniela Ilie - consilier. 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice a subliniat faptul că, Guvernul nu susține 
adoptarea propunerii legislative, deoarece aceasta a rămas fără obiect, întrucât aplicarea cotei reduse 
de TVA de 9% pentru livrarea de produse alimentare este deja reglementată la art. I pct. 6 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2015.    

Mai mult decât atât, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 
2015, s-a publicat Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care va intra în vigoare la data de 1 
ianuarie 2016. Potrivit dispoziţiilor art. 502 alin. (1) pct. 1, la data intrării în vigoare a prezentului 
cod,  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. 

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

 
Pe punctul trei al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea alin. 

(2) al art. 285 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,    PL-x 126/2015 –AVIZ. 
Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

au constatat faptul că, propunerea legislativă nu se justifică întrucât în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, s-a publicat  Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, care va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2016. Potrivit dispoziţiilor art. 502 alin. (1) pct. 
1, la data intrării în vigoare a prezentului cod, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, se abrogă. 

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 înscris proiectul de Lege pentru completarea art. 

8 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare 
terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției 
Domeniilor Statului, PL-x 571/2015 –AVIZ. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din partea 
Agenției Domeniilor Statului, doamna director Dana Cătălina Ionescu. 

Reprezentantul Agenției Domeniilor Statului, doamna director Dana Cătălina Ionescu, a 
subliniat faptul că, Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative, deoarece nu sunt 
întrunite condițiile de legalitate pentru includerea Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu ca 
beneficiar de scutire de la plata redevenței. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma adoptată de Senat. 

Pe punctul cinci al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Pl-x 573/2015 – AVIZ. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din partea 
Ministerului Finanțelor Publice, doamna Daniela Ilie - consilier. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
au constatat faptul că, propunerea legislativă nu se justifică întrucât aplicarea cotei reduse de TVA de 
9% pentru livrarea de produse alimentare este deja reglementată la art. I pct. 6 din Ordonanţa de 
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urgenţă a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2015.  

Având în vedere că mierea se încadrează în categoria bunurilor prevăzute la art. I pct. 6 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2015, furnizorul aplică 
deja cota redusă de TVA de 9% pentru livrarea acesteia, indiferent dacă este producător sau comerciant.  

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

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

art. 1122, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu completările și modificările 
ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 
2003,  Pl-x 576/2015 – AVIZ. 

 
Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

au constatat faptul că, propunerea legislativă nu se justifică întrucât în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, s-a publicat Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, care va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2016. Potrivit dispoziţiilor art. 502 alin. (1) pct. 
1, la data intrării în vigoare a prezentului cod, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, se abrogă. 

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

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

Ordonanței Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015,  
PL-x 564/2015 – AVIZ COMUN cu Comisia economică, industrii și servicii, respectiv, Comisia 
pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului și privatizare din Senat. 

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

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

24 septembrie 2015, începând cu orele 1000 până la orele 1230, cu următoarea ordine de zi: 
1. Propunerea legislativă privind stabilirea nivelului redevențelor petroliere și miniere 

din România și utilizarea sumelor provenite din exploatarea resurselor, Pl-x 292/2015 – studiu; 
2. Proiectul de Lege pentru abrogarea unei poziții din anexa la Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu 
avizul Oficiului Concurenței,  Pl-x 522/2015 – 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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