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           Comisia pentru politică economică,  
                      reformă şi privatizare 

              Bucureşti,  05.03.2015 
              Nr. 4c-1/74 

SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare  

din  zilele de 3 şi 5 martie 2015 
 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfășurat lucrările 
în ziua de 3 martie 2015, în intervalul orar 1000-1300, respectiv 1400-1800. 

La lucrările Comisiei, din data de 3 februarie 2015, au fost prezenţi următorii 
domni deputaţi: Horia Grama, Neacşu Marian, 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, Fejér 
László Ődőn, Gheorghe Andrei Daniel, Guran Virgil, Măduţa Flavius-Luigi, Nicolae 
Alexandri, Nicolae Florian, Niculae Aurel, Smarandache Miron Alexandru, Mihai 
Tudose, Şimon Gheorghe, Ursărescu Dorinel. 

Domnii deputaţi  Andrei Dominic Gerea, respectiv, Gheorghe Udrişte 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. 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; 
                2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii  contabilităţii nr. 82/1991, 
procedură de urgenţă, PL-x 73/2015 – aviz; 
                3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 80/2014 pentru modificarea şi completarea Legii  nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
şi a altor acte normative, procedură de urgenţă, PL-x 74/2015 – aviz; 
                4. Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a 
Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit,           
PL-x 75/2015 – aviz; 
                5. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, Pl-x 78/2014 – aviz.  
 

 La primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 14/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
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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, domnul ministru Mihai 
Tudose, domnul secretar de stat Cătălin Olteanu şi doamna director general OPSPI 
Claudia Baicu, din partea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii şi 
Mediului de Afaceri, domnul secretar de stat Mihai Albulescu, domnul director Cornel 
Bobâlcă şi domnul consilier Eugen Popiţiu .   

Domnul ministru Mihai Tudose  le-a solicitat membrilor Comisiei amânarea pentru 
o săptămână a dezbaterilor asupra acestui proiect de lege, în vederea transmiterii din 
partea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului a propunerilor de modificare a 
inițiativei legislative. 

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 de urgenţă a Guvernului nr. 79/2014 pentru modificarea şi completarea 
Legii  contabilităţii nr. 82/1991, procedură de urgenţă,  PL-x 73/2015 – aviz.  

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitaţi, din 
partea Ministerului Finanţelor Publice, doamna director Georgeta Petre şi doamna 
consilier Monica Avram, din partea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și 
Mijlocii şi Mediului de Afaceri, domnul secretar de stat Mihai Albulescu, domnul 
director Cornel Bobâlcă şi domnul consilier Eugen Popiţiu .   

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a prezentat principalele prevederi ale 
proiectului de lege, subliniind faptul că ministerul susţine adoptarea acestei iniţiative 
legislative. 

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

Pe punctul trei al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2014 pentru modificarea şi completarea 
Legii  nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative, procedură de 
urgenţă, PL-x 74/2015 – aviz.  

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitaţi, din 
partea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, domnul ministru Mihai 
Tudose, domnul secretar de stat Cătălin Olteanu şi doamna director general OPSPI 
Claudia Petcu, din partea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii şi 
Mediului de Afaceri, domnul secretar de stat Mihai Albulescu, domnul director Cornel 
Bobâlcă şi domnul consilier Eugen Popiţiu.  Domnul secretar de stat Mihai Albulescu a 
prezentat principalele reglementări introduse prin acest proiect de lege și a dorit să aducă 
lămuriri cu privire la prorogarea unor termene. Domnul ministru Mihai Tudose a făcut 
precizări cu privire la necesitatea aplicării unui tratament unitar tuturor plătitorilor de 
accize - producătorii interni, operatorii economici care efectuează achiziţii 
intracomunitare sau importă produse accizabile. 

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

Pe punctul patru al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege privind stabilirea 
unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al 
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Parlamentului European şi al Consiliului privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte 
ale swapurilor pe riscul de credit, PL-x 75/2015 – aviz. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din 
partea Băncii Naţionale a României, doamna consilier juridic Beatrice Dragomir. 

Doamna Beatrice Dragomir a prezentat punctul de vedere al Băncii Naţionale a 
României, care susţine adoptarea 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. 

Pe punctul cinci al ordinii de zi, a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Pl-x 78/2014 – aviz. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitaţi, 
domnul deputat Valeriu Andrei Steriu – iniţiator al propunerii legislative, iar din partea  
Ministerului Finanţelor Publice, doamna Oana Iacob – şef serviciu.  

Domnul deputat Valeriu Andrei Steriu, în calitate de iniţiator, a prezentat 
principalele prevederi ale propunerii legislative, subliniind necesitatea adoptării iniţiativei 
legislative.Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a prezentat punctul de vedere 
al ministerului, de respingere a iniţiativei legislative.  

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat faptul că, propunerea legislativă nu se justifică întrucât 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 (4 voturi împotrivă și o abținere), avizarea negativă a iniţiativei 
legislative. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în 
ziua de 5 martie 2015, începând cu orele 8,30 până la orele 12,30, cu următoarea 
ordine de zi: 

1. Propunerea legislativă „Legea antreprenorului social”, Pl-x 547/2014            
– studiu; 

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

3. Propunerea legislativă privind aprobarea unor măsuri fiscale pentru stimularea 
consumului şi relansarea activităţilor economice, Pl-x 544/2014 – 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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