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

La lucrările Comisiei, din data de 12 mai 2015, au fost prezenţi următorii domni deputaţi: 
Horia Grama, Marian Neacșu, Palaşcă Viorel, 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, Udriște 
Gheorghe, Ursărescu Dorinel.  

Domnul vicepreședinte Aurel Vainer a fost plecat în delegație externă. Domnii deputaţi 
Andrei Dominic Gerea, respectiv, 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 privind modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 

coroborată cu HG 44/2004 privind Codul Fiscal cu Normele Metodologice de aplicare, cu 
modificările şi completările ulterioare, Pl-x 143/2015 – aviz; 

2.  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 – aviz; 

3.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul înregistrării în registrul comerţului, PL-x 229/2015 – raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină și imunități; 

4.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. 237 din  Legea societăţilor 
nr. 31/1990, PL-x 124/2015 – raport comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități; 

5.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor                  
nr. 31/1990, PL-x 169/2015 – raport comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități. 

 
 

La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă privind 
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 coroborată cu HG 44/2004 privind Codul Fiscal 
cu Normele Metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare, Pl-x 143/2015 
– aviz. 

Din cauza faptului că din partea Ministerului Finanțelor Publice nu a participat la ședința 
Comisiei niciun reprezentant, în vederea exprimării unui punct de vedere avizat asupra inițiativei 
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legislative, domnul președinte Horia Grama a propus amânarea dezbaterilor asupra propunerii 
legislative, pentru o săptămână. 

Supusă la vot, propunerea de amânare,  cu o săptămână,  a dezbaterilor asupra inițiativei 
legislative, a fost aprobată cu unanimitate de voturi de către membrii Comisiei. 

Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscrisă 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 – aviz. 

Din cauza faptului că, din partea Ministerului Finanțelor Publice nu a participat la ședința 
Comisiei niciun reprezentant, în vederea exprimării unui punct de vedere avizat asupra inițiativei 
legislative, domnul președinte Horia Grama a propus amânarea dezbaterilor asupra propunerii 
legislative, pentru o săptămână. 

Supusă la vot, propunerea de amânare,  cu o săptămână,  a dezbaterilor asupra inițiativei 
legislative, a fost aprobată cu unanimitate de voturi de către membrii Comisiei. 

Pe punctele trei, patru şi cinci ale ordinii de zi au fost înscrise următoarele iniţiative 
legislative: 3. proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul înregistrării în registrul comerţului, PL-x 229/2015 – raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină și imunități, 4. proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. 
237 din Legea societăţilor nr. 31/1990, PL-x 124/2015 – raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină și imunități şi 5. proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
societăţilor  nr. 31/1990, PL-x 169/2015 – raport comun cu Comisia juridică, de disciplină și 
imunități. 

La dezbaterea celor trei proiecte de lege au participat, în calitate de invitați, din partea 
Camerei de Comerț și Industrie a României: doamna director Elisabeta Perșinaru, Autorității de 
Supraveghere Financiară: doamna director Florentina Boboc, Oficiului Național al Registrului 
Comerțului: doamna director general Silvia Cătălin Mihalcea, doamna director Valentina Burdescu 
și domnul director Bogdan Burdescu, Ministerului Justiției, doamna Claudia Roșianu – consilier 
juridic și doamna Honoria Dumitrescu - consilier juridic.  

În conformitate cu art. 68 alin. (1) şi (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, cele trei proiecte de lege au fost dezbătute împreună, 
având acelaşi obiect de reglementare. 

În cadrul dezbaterilor a fost analizat şi Raportul preliminar transmis de Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi de adoptare, cu amendamente admise a proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului 
(PL-x 229/2015), precum şi Raportul preliminar transmis de Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi de adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art. 237 din Legea 
societăţilor nr. 31/1990, (PL-x 124/2015). 

Reprezentantul Oficiului Național al Registrului Comerțului le-a prezentat membrilor 
Comisiei principalele prevederi ale proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului, (PL-x 229/2015).  

În continuare, reprezentantul Oficiului Național al Registrului Comerțului a precizat faptul 
că, prin această inițiativă legislativă se urmărește transpunerea în legislaţia naţională a Directivei 
2012/17/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iunie 2012 de modificare a Directivei 
89/666/CEE a Consiliului și a Directivelor 2005/56/CE și 2009/101/CE ale Parlamentului European 
și ale Consiliului în ceea ce privește interconectarea registrelor centrale ale comerțului și ale 
societăților, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  Seria L 156, din 16 iunie 2012. 

Reprezentantul Ministerului Justiției, doamna Claudia Roșianu, a dorit să sublinieze faptul 
că susține adoptarea proiectului de lege.  

De asemenea, reprezentantul Ministerului Justiției a precizat faptul că, este necesară 
adoptarea proiectului de lege în cel mai scurt timp, deoarece, din cauza depășirii termenelor de 
transpunere a Directivei europene suntem deja în plină procedură de infrigement. 
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Reprezentantul Camerei de Comerț și Industrie a României a spus că proiectul de lege 
vizează transpunerea unei Directive europene importante, în ceea ce privește interconectarea 
registrelor centrale ale comerțului și ale societăților. În continuare, reprezentantul Camerei de 
Comerț și Industrie a României a precizat că, punctul de vedere al instituției pe care o reprezintă,  
este de adoptare  a proiectului de lege. 

În urma analizării celor trei iniţiative legislative, membrii Comisiei au hotărât să reţină 
proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării 
în registrul comerţului, (PL-x 229/2015) ca fiind iniţiativa de bază, urmând ca pentru proiectul de 
Lege pentru modificarea şi completarea art. 237 din Legea societăţilor nr. 31/1990, (PL-x 
124/2015) şi proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, 
(PL-x 169/2015) să se întocmească raport de respingere întrucât, unele dintre propunerile pe care 
acestea le conţin se regăsesc într-o formă îmbunătăţită  în proiectul de lege propus spre adoptare. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să întocmească un Raport 
preliminar pe care să-l înainteze Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, prin care să 
supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului, 
(PL-x 229/2015), cu amendamente admise. 

De asemenea, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să întocmească un Raport preliminar pe care să îl înainteze 
separat Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi prin care să propună plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art. 237 din Legea 
societăţilor nr. 31/1990, (PL-x 124/2015) şi un Raport preliminar de respingere pentru  
proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, (PL-x 
169/2015), pe care să îl trimită separat Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

 
 

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

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

2.  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.   

 
 

     PREŞEDINTE, 
     Horia GRAMA 
 
                                                    SECRETAR,   
                          Cornel ITU  
 

            
 
                        Şef serviciu 

                                                                                                                                Graziella Segărceanu 
 
                                      Consilier parlamentar:   
                                                                                                                           Alina Hodivoianu 
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