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

8 mai 2018,  în intervalul orar 830-1200, respectiv, 1300-1800. 
      La lucrările Comisiei din data de 8 mai 2018, au fost prezenţi următorii domni deputaţi: 

Gheorghe Șimon, Găvrilă Ghilea, Mocanu Adrian, Itu Cornel, Antal István -János, Oana-Mioara 
Bîzgan-Gayral,Burciu Cristina, Durbacă Eugen, Gheorghe Andrei Daniel, Dumitru Mihalescul, 
Laurențiu Nistor, Doru Mihai Oprișcan, Pistru-Popa Eusebiu-Manea, Presură Alexandra, Stoica 
Bogdan-Alin, Mihai Tudose și Tripa Florin -Dan. Domnul deputat George-Gabriel Vișan a absentat 
de la lucrările Comisiei, aflându-se în concediu de odihnă. Domnul deputat Mihai-Cătălin Botez a 
absentat de la lucrările Comisiei, aflându-se în delegație externă. 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Gheorghe Șimon. 
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului              

nr. 104/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul 
public-privat, procedură de urgență, PL-x 137/2018  –aviz; 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului              
nr. 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul 
achizițiilor publice, procedură de urgență, PL-x 160/2018  – aviz; 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului              
nr. 17/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 
2014-2020,  procedură de urgență – PL-x 201/2018– aviz; 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative și 
stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale, PLx 202/2018– aviz; 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/2016 privind 
achizițiile publice și pentru completarea Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale,       
PL-x 208/2018 – aviz; 

6.  Propunerea legislativă pentru promovarea folosirii de mijloace tehnologice pentru 
reducerea poluării, Plx 224/2018 – aviz; 

7. Propunerea legislativă pentru modificarea unor dispoziţii din Codul Fiscal,            
Pl-x 225/2018 – aviz; 

8. Propunerea legislativă pentru completarea dispoziţiilor art. 97 din Codul Fiscal,    
Pl-x 226/2018 – aviz; 

9.  Propunerea legislativă privind modificarea alin.(2) al art. 470 din Legea                
nr. 227/2015 privind  Codul fiscal, Pl-x 227/2018 – aviz; 

10. Propunerea legislativă pentru stimularea conformării fiscale voluntare,                 
Pl-x 237/2018 – aviz; 
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11. Propunerea legislativă pentru anularea unor obligații fiscale în domeniul agricol, 
Pl-x 238/2018 – aviz; 

12. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind 
unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor 
publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea  corupției,  PL- x 242/2018 – aviz; 

13. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 a Codului fiscal,     
Pl-x 245/2018 – aviz; 

14. Proiectul de lege privind piețele de instrumente financiare, procedură de urgență, 
PL-x 253/2018 – aviz.                      
           La primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2017 pentru modificarea și completarea Legii  
nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat, procedură de urgență, PL-x 137/2018  –aviz. 

Întrucât reprezentanții Guvernului deși au fost invitați la ședință pentru a-și susține punctul 
de vedere, nu s-au prezentat, domnul președinte Gheorghe Șimon le -a propus membrilor Comisiei 
amânarea cu două săptămâni a dezbaterilor asupra proiectului de lege. Supusă la vot, 
propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul doi al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea și completarea unor 
acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice,  procedură de urgență,                    
PL-x 160/2018  – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea Agenției 
Naționale pentru Achiziții Publice: domnul Bogdan Dobrin, director.  

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon le -a propus membrilor Comisiei, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. Supusă la vot, propunerea 
a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

La punctul trei al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 17/2018 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2014-2020,  procedură de urgență – PL-x 201/2018– 
aviz. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon le -a propus membrilor Comisiei, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. Supusă la vot, propunerea 
a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

La punctul patru al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea și 
completarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice 
centrale,  PLx 202/2018– aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Apărării Naționale, domnul col. Valeriu Roșu, director; din partea Ministerului Economiei, domnul 
Călin Bodea, Secretar de Stat și doamna Ruxandra Anghel, director; din partea Ministerului 
Finanțelor Publice, domnul Marius Dorobanțu, director si doamna  Elena Lișcă, șef serviciu. 

Întrucât până la data dezbaterilor nu s-a primit punctul de vedere al Guvernului cu privire la 
inițiativa legislativă, domnul președinte Gheorghe Șimon le -a propus membrilor Comisiei 
amânarea cu două săptămâni a dezbaterilor asupra proiectului de lege. Supusă la vot, 
propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul cinci al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și pentru completarea Legii             
nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale,  PL-x 208/2018 – aviz. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
au constatat faptul că inițiativa legislativă nu se justifică întrucât dispozițiile  art. 24 din Legea nr. 
98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă transpunerea 
prevederilor art. 5 alin. (13) lit. c) din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a 
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Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE, 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Seria L 94, din 28 martie 2014. 

De asemenea, reglementările art. 187 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările 
ulterioare, reprezintă transpunerea dispozițiilor art. 67 din  Directiva 2014/24/UE. 

În ceea ce privește propunerea de abrogare a art. 191 din legea menționată mai sus, s-a 
apreciat faptul că prevederile acestui articol transpun dispoziţiile art. 68 alin. (1) din Directiva 
2014/24/EU, iar abrogarea lui contravine prevederilor directivei europene menţionate. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor Comisiei, 
avizarea negativă a iniţiativei legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate 
de voturi  (2 voturi împotrivă și o abținere).  

La punctul șase al ordinii de zi  a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
promovarea folosirii de mijloace tehnologice pentru reducerea poluării, Plx 224/2018 – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Finanțelor Publice, domnul Daniel Vâlcu, director și doamna Alina Constanța Cojan, șef serviciu. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
au constatat faptul că inițiativa legislativă nu se justifică întrucât inițiatorii nu precizează sursele de 
acoperire a minusului de venituri, așa cum prevede atât  art. 138 alin. (5) din Constituția României, 
republicată ,,nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare.” , cât 
și art. 15 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțe le publice, cu modificările și completările 
ulterioare,,,în cazurile în care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte de acte 
normative/măsuri/politici a căror aplicare atrage micşorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor 
aprobate prin buget, se va întocmi o fişă financiară, care va respecta condiţiile prevăzute de Legea 
nr. 69/2010. În această fişă se înscriu efectele financiare asupra bugetului general consolidat, care 
trebuie să aibă în vedere: 

a) schimbările anticipate în veniturile şi cheltuielile bugetare pentru anul curent şi 
următorii 4 ani; 

b) estimări privind eşalonarea creditelor bugetare şi a creditelor de angajament, în cazul 
acţiunilor anuale şi multianuale care conduc la majorarea cheltuielilor; 

c) măsurile avute în vedere pentru acoperirea majorării cheltuielilor sau a minusului de 
venituri pentru a nu influenţa deficitul bugetar.” 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor Comisiei, 
avizarea negativă a iniţiativei legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi.  

La punctul șapte al ordinii de zi  a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea unor dispoziţii din Codul Fiscal, Pl-x 225/2018 – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Finanțelor Publice, Ministerului Finanțelor Publice, domnul Daniel Vâlcu, director. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
au constatat faptul că inițiativa legislativă nu se justifică întrucât inițiatorii nu precizează sursele de 
acoperire a minusului de venituri, așa cum prevede art. 15 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ,,în cazurile în care se fac propuneri de 
elaborare a unor proiecte de acte normative/măsuri/politici a căror aplicare atrage micşorarea 
veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget, se va întocmi o fişă financiară, care va 
respecta condiţiile prevăzute de Legea nr. 69/2010. În această fişă se înscriu efectele financiare 
asupra bugetului general consolidat, care trebuie să aibă în vedere: 

a) schimbările anticipate în veniturile şi cheltuielile bugetare pentru anul curent şi 
următorii 4 ani; 

b) estimări privind eşalonarea creditelor bugetare şi a creditelor de angajament, în cazul 
acţiunilor anuale şi multianuale care conduc la majorarea cheltuielilor; 

c) măsurile avute în vedere pentru acoperirea majorării cheltuielilor sau a minusului de 
venituri pentru a nu influenţa deficitul bugetar.” 

http://idrept.ro/00131018.htm�
http://idrept.ro/00131018.htm�
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În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor Comisiei, 
avizarea negativă a iniţiativei legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate 
de voturi  (3 abțineri).  

La punctul opt al ordinii de zi  a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
completarea dispoziţiilor art. 97 din Codul Fiscal, Pl-x 226/2018 – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului 
Finanțelor Publice, domnul Daniel Vâlcu, director. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
au constatat faptul că inițiativa legislativă nu se justifică întrucât nu respectă  prevederile art. 21 din 
Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, conform cărora ,,în cazurile în care 
se fac propuneri de acte normative care conduc la diminuarea veniturilor bugetare, se va elabora 
fișa financiară potrivit prevederilor art. 15 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările 
ulterioare, care trebuie să îndeplinească cel puțin una dintre următoarele condiții: 

a) să aibă avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Consiliului fiscal, conform 
căruia impactul financiar a fost luat în calcul în prognoza veniturilor bugetare și nu afectează țintele 
bugetare anuale și pe termen mediu; 

b) să fie însoțită de propuneri de măsuri de compensare a impactului  financiar 
respectiv, prin majorarea altor venituri bugetare.” 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor Comisiei, 
avizarea negativă a iniţiativei legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate 
de voturi   (3 abțineri).  

La punctul nouă al ordinii de zi  a fost înscrisă propunerea legislativă privind 
modificarea alin.(2) al art. 470 din Legea   nr. 227/2015 privind  Codul fiscal,                          
Pl-x 227/2018 – aviz. 

La dezbaterile ședinței C omisiei a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului 
Finanțelor Publice, domnul Daniel Vâlcu, director. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
au constatat faptul că inițiativa legislat ivă nu se justifică întrucât nu respectă prevederile art. 15     
alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, 
,,în cazurile în care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte de acte normative/măsuri/politici a 
căror aplicare atrage micşorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget, se va 
întocmi o fişă financiară, care va respecta condiţiile prevăzute de Legea nr. 69/2010. În această fişă 
se înscriu efectele financiare asupra bugetului general consolidat, care trebuie să aibă în vedere: 

a) schimbările anticipate în veniturile şi cheltuielile bugetare pentru anul curent şi 
următorii 4 ani; 

b) estimări privind eşalonarea creditelor bugetare şi a creditelor de angajament, în cazul 
acţiunilor anuale şi multianuale care conduc la majorarea cheltuielilor; 

c) măsurile avute în vedere pentru acoperirea majorării cheltuielilor sau a minusului de 
venituri pentru a nu influenţa deficitul bugetar.” 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor Comisiei, 
avizarea negativă a iniţiativei legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate 
de voturi   (3 abțineri).  

La punctul zece al ordinii de zi  a fost înscrisă propunerea legislativă pentru stimularea 
conformării fiscale voluntare, Pl-x 237/2018 – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului 
Finanțelor Publice, doamna  Alina Constanța Cojan, șef serviciu. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
au constatat faptul că inițiativa legislativă nu se justifică întrucât contribuabilii au obligaţia plăţii 
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare, iar o măsură de stimulare a plății obligațiilor legale contravine 
disciplinei fiscal-bugetare. 

http://idrept.ro/00131018.htm�
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Totodată, se apreciază că iniţiativa legislativă are caracter discriminatoriu, prin excluderea 
unei categorii de contribuabili, respectiv persoanele juridice care înregistrează pierdere fiscală. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor Comisiei, 
avizarea negativă a iniţiativei legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate 
de voturi  (3 voturi împotrivă).  

La punctul unsprezece al ordinii de zi  a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
anularea unor obligații fiscale în domeniul agricol, Pl-x 238/2018 – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Finanțelor Publice, doamna Vasilica Imbrișcă, șef serviciu, respectiv, din partea Ministerului 
Agriculturii,  domnul consilier Viorel Gâț. 
   Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
au constatat faptul că inițiativa legislativă nu se justifică întrucât măsurile propuse  se regăsesc în 
cuprinsul Legii nr. 29/2018 privind anularea unor obligații fiscale. În consecință, propunerea 
legislativă a rămas fără obiect. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor Comisiei, 
avizarea negativă a iniţiativei legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate 
de voturi (3 voturi împotrivă).  

La punctul doisprezece al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, 
prevenirea și sancționarea  corupției, PL- x 242/2018 – aviz. 

Întrucât până la data dezbaterilor nu s-a primit punctul de vedere al Guvernului cu privire la 
inițiativa legislativă și, totodată, reprezentanții Ministerului Justiției, deși au fost invitați la ședință 
pentru a-și susține punctul de vedere, nu s-au prezentat, domnul președinte Gheorghe Șimon le -a 
propus membrilor Comisiei amânarea cu două săptămâni a dezbaterilor asupra proiectului de 
lege. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul treisprezece al ordinii de zi  a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii nr. 227/2015 a Codului fiscal, Pl-x 245/2018 – aviz.  

La dezbaterile ședinței Comisiei a participat, în calitat e de invitat, din partea Ministerului 
Finanțelor Publice, domnul  director Daniel Vâlcu. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă  şi privatizare 
au constatat faptul că inițiativa legislativă nu se justifică întrucât art. 312 - Regimuri speciale pentru 
bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități  din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă transpunerea în legislaţia 
din România a unor dispoziții obligatorii ale Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 
2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, publicată în Jurnalul Oficial                      
al Uniunii Europene Seria L 347, din 11 decembrie 2006. Potrivit acestor dispoziţii, regimul special 
pentru bunurile second-hand poate fi aplicat, în anumite condiţii,de persoanele impozabile a căror 
activitate economică constă în achiziţionarea de bunuri second-hand în scopul revânzării, fără a se 
face distincţie între persoanele fizice şi juridice. 

  Totodată, se consideră că prin interdicţiile impuse prin propunerea legislativă, referitoare la 
dobândirea dreptului de proprietate şi la comercializarea anumitor bunuri se încalcă dispoziţiile      
art. 44 - Dreptul de proprietate privată, reglementările art. 45 - Libertatea economică şi prevederile 
art. 135 alin. (2) lit. a) ,,libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale, crearea cadrului 
favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie;’’ din Constituţia României, 
republicată. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor Comisiei, 
avizarea negativă a iniţiativei legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi.  

La punctul paisprezece al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de lege privind piețele de 
instrumente financiare, procedură de urgență, PL-x 253/2018 – aviz. 
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La dezbaterile ședinței Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea Autorității de 
Supraveghere Financiară, doamna director Florentina Boboc, respectiv, doamna Anca Ioacără, șef 
serviciu, din partea Ministerului Finanțelor Publice, doamna  Oana Iacobescu, șef serviciu, din partea 
Băncii Naționale a României, domnii Claudiu Negrea și Remus Stoica, experți. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor Comisiei, 
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma adoptată de Senat. 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 9 mai 2018, în intervalul orar 1500-1800, respectiv, în ziua de 10 mai 2018, în intervalul 
orar 830-1230 , având următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege privind funcționarea Băncii de Dezvoltare a României – Eximbank 
S.A., PL-x 457/2017  – studiu; 

2. Proiectul de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Băncii de Dezvoltare a 
României – S.A.,  procedură de urgență, PL-x 57/2018 – studiu; 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea  Ordonanței de urgență nr. 
109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,  Pl-x 24/2018 – studiu. 
 

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

 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Gheorghe  ȘIMON 
 
                                                         
 
 
 
 

                                                                 Consilieri parlamentari: 
                                                                                                                                Alina Cristina Hodivoianu 
                      Anca Magdalena Chiser
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