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         Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a început lucrările  
în ziua de 9 octombrie  2012 cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2012 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind 
falimentul instituțiilor de credit, PL-x 384/2012 – aviz. 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2012 pentru   
modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,              
PL-x 387/2012- aviz. 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 158/2008 privind 
publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă, PL-x 391/2012- aviz. 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571 din 22 
decembrie 2003 privind Codul Fiscal, în vederea introducerii sistemului de 
TVA la încasare, Pl-x 402/2012- aviz. 

5. Propunerea legislativă privind modificarea părții introductive a alin. (21) al art. 
140 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Pl-x 403/2012- aviz. 

6. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de Sprijin al Proiectului între 
România şi Nabucco Gas Pipeline International GMBH şi Nabucco Gas 
Pipeline România S.R.L. privind sistemul de conducte Nabucco, semnat la 
Kayseri, la 8 iunie 2011, procedură de urgenţă, PL-x 406/2012- aviz. 

  Din totalul de 20 de membri ai Comisiei, au participat  19 deputaţi. Domnul 
deputat Dan Nica a absentat de la lucrările Comisiei.   

     Lucrările au fost conduse de domnul deputat Mihai Tudose, președintele       
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. 
   La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, în conformitate cu prevederile 
art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanții: Ministerului 
Afacerilor Externe: domnul Ovidiu Drânga, secretar de stat și Petre Pavoni, 
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consilier diplomatic; Ministerul Finanțelor Publice: domnul Dan Pantea, director 
general, doamna Alina Soare, sef serviciu și doamna Marina Opran, expert superior; 
Ministerul Economiei, comerțului si mediului de afaceri: doamna Cătălina Groza, 
director general adjunct; Consiliul Național al Valorilor Mobiliare: domnul Radu 
Toia, director general; Autoritatea Națională pentru protecția consumatorului, 
doamna Laura Răduț, comisar și doamna Violeta Antohi, șef serviciu; Banca 
Națională a României: doamna Beatrice Dragomir, consilier juridic. 

 La primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2012 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr.10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit,              
PL-x 384/2012 – aviz. 

Reprezentantul Băncii Naționale a României, doamna Beatrice Dragomir, 
consilier juridic, a prezentat punctul de vedere al B.N.R., și anume susținerea avizării 
favorabile a proiectului de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative în forma adoptată de Senat.  
 La punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2012 pentru modificarea și completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, PL-x 387/2012- aviz. 
  Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna Marina Opran, 
consilier superior, a prezentat punctul de vedere al Guvernului, și anume sustinerea 
avizării favorabile a proiectului de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu              
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative în forma 
adoptată de Senat. 
  La punctul trei al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr.158/2008 privind publicitatea înșelătoare și 
publicitatea comparativă, PL-x 391/2012- aviz. 
  Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, domnul Dan Pandrea, director 
general, a prezentat punctul de vedere al Guvernului, și anume susținerea avizării 
favorabile a proiectului de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative în forma adoptată de Senat. 
  La punctul patru al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal, 
în vederea introducerii sistemului de TVA la încasare, Pl-x 402/2012- aviz. 
  Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna Marina Opran, 
consilier superior, a prezentat punctul de vedere al Guvernului, și anume avizarea 
negativă a acestei propuneri legislative. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă 
şi privatizare au constatat că propunerea legislativă nu se justifică întrucât, deşi 
prezintă anumite similitudini cu sistemul care face obiectul Ordonanţei Guvernului 
nr. 15/2012 pentru modificarea şi completare Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, iniţiativa legislativă este totuşi doar o transpunere simplistă a prevederilor 
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Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006, privind sistemul comun 
al taxei pe valoarea adăugată, cu modificările şi completările ulterioare, nefiind 
aprofundate de către iniţiatori problemele implementării unui nou sistem cum este cel 
privind plata TVA la încasare. 

Mai mult decât atât, sistemul TVA la încasare din Ordonanţa Guvernului nr. 
15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2002 privind Codul fiscal 
este mult mai complex decât cel care face obiectul propunerii legislative, din 
perspectiva aplicabilităţii în practică a noilor prevederi, fiind de natură a asigura o 
implementare mai riguroasă şi mai eficientă a sistemului TVA la încasare. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a iniţiativei 
legislative. 
 La punctul cinci al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă privind 
modificarea părții introductive a alin.(21) al art.140 din Legea din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, Pl-x 403/2012- aviz. 
  Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna Marina Opran, 
consilier superior, a prezentat punctul de vedere al Guvernului, și anume avizarea 
negativă a acestei propuneri legislative. 
 Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă 
şi privatizare au constatat că propunerea legislativă nu se justifică întrucât, în 
condiţiile acordului de finanţare de tip preventiv încheiat cu Uniunea Europeană, 
Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială, România s-a angajat să respecte 
criteriul de performanţă privind încadrarea în ţinta stabilită de deficit bugetar, iar prin 
aprobarea reducerii cotei de TVA la produse, cum ar fi, pâine, carne, lapte, ulei 
vegetal şi zahăr de la 24% la 5%, propusă prin iniţiativa legislativă, impactul bugetar 
pentru anul 2013 ar fi de 3.070 milioane lei, reprezentând 0,4% din PIB.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a iniţiativei 
legislative. 
 La punctul șase al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
ratificarea Acordului de Sprijin al Proiectului între România și Nabucco Gas Pipeline 
International GMBH și Nabucco Gas Pipeline România S.R.L. privind sistemul de 
conducte Nabucco, semnat la Kayseri, la 8 iunie 2011,  procedură de urgență,               
PL-x 406/2012- aviz. 
   Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe, domnul Ovidiu Drângă, 
secretar de stat, a susținut punctul de vedere al Guvernului, și anume avizarea  
favorabilă a acestui proiect de lege.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma prezentată de iniţiator. 
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  Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în zilele de 10 si 11 octombrie 2012, cu următoarea ordine de zi: 
 1. Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr. 48/2012 privind preluarea de 
către AVAS a creanţelor administrate de ANAF, prin organul fiscal competent, la 
Societatea Comercială FORTUS – S.A. Iaşi, PL-x 379/2012 – studiu. 
  2.Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr. 30/2012 privind transmiterea 
dreptului de administrare asupra acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercială 
„Rompetrol Rafinare” – S.A. către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, şi transferul 
Societăţii Comerciale „Sanevit 2003” – S.A. Arad şi acţiunilor aferente deţinute în 
numele statului de la Ministerul Sănătăţii şi Autorităţii pentru Valoarificarea 
Activelor Statului la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri,              
PL-x 380/2012 – studiu. 
  In urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să 
fie dat în proxima sedinţă.  
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Mihai TUDOSE 
 
 
                                               SECRETAR,     
         Horia GRAMA                               

                                                    
    

 
 
 
 
 
 
 

                        Consilier parlamentar    
                                                                                                                                             Anca Chiser  
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