
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
       Comisia pentru politică economică, 
                   reformă şi privatizare 

                        Bucureşti,  23.02.2017 
                       Nr. 4c-1/64 
 

  PROCES-VERBAL 
al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 21, 22 și 23 februarie 2017 
 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 21 februarie 2017, în intervalul orar 1530-1830.  

Din totalul de 19 de membri ai Comisiei, au participat la dezbateri toţi deputaţii.  
Lucrările au fost conduse de către domnul Mihai Tudose, preşedintele Comisiei pentru 

politică economică, reformă şi privatizare. 
 
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

  1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2016 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2016,  PL-x 3/2017- AVIZ COMUN cu Comisia pentru 
dezvoltare regională, administrarea activelor statului și privatiza re, Comisia pentru 
dezvoltare și strategie economică și Comisia economică, industrii și servicii din Senat; 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 86/2016 
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016,  PL-x 5/2017- AVIZ COMUN cu 
Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului și privatizare, Comisia 
pentru dezvoltare și strategie economică și Comisia economică, industrii și servicii din Senat; 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2016 
pentru modificarea şi completarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind 
întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o 
participaţie majoritară,  procedură de urgenţă,  PL-x 495/2016- AVIZ;  

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr. 56/2016 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind 
aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat,  
procedură de urgenţă, PL-x 496/2016- AVIZ;  

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr. 30/2016 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Economic şi Social,  procedură de urgenţă,  PL-x 502/2016- AVIZ;  

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 
privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind 
contractele de credit pentru consumatori,  procedură de urgenţă,   PL-x 511/2016- AVIZ;  
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7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului 
achiziţiilor publice,  procedură de urgenţă, PL-x 512/2016- AVIZ;  

8. Proiectul de Lege pentru modificarea articolului 502 din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, PL-x 516/2016- AVIZ;  

9. Proiectul de Lege pentru completarea art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal, PL-x 520/2016- AVIZ;  

10. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
Pl-x 524/2016- AVIZ;  

11. Proiectul de Lege privind modificarea art. 71 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori,   527/2016- AVIZ;  

12. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227 din 8 
septembrie 2015 privind Codul fiscal, Pl-x 540/2016- AVIZ;  

13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2016 
privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor 
persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie,  procedură de urgenţă, PL-x 24/2017- 
AVIZ;  

14. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi 
societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 297/2004 privind piaţa de capital,  procedură de urgenţă, PL-x 30/2017- AVIZ;  

15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2016 pentru 
modificarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri 
pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi 
reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare,  PL-x 59/2017- AVIZ;  

16. Proiectul de Lege privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, PL-x 74/2017- AVIZ;  

17. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal,  PL-x 100/2017- AVIZ;  

18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului     nr. 
80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru 
prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea 
judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  procedură de urgenţă, 
PL-x 122/2017- AVIZ;  

19. Diverse: Proiect privind Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei 
pentru politică economică, reformă și privatizare. 

 
 La primul punct al ordinii de zi

Membrii celor patru Comisii au dezbătut proiectul de lege, în şedin țe separate.  

 a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016,  
PL-x 3/2017- AVIZ COMUN cu Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor 
statului și privatizare, Comisia pentru dezvoltare și strategie economică și Comisia 
economică, industrii și servicii din Senat. 
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În urma dezbaterilor, membrii celor patru Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi (o 
abținere), avizarea favorabilă a proiectului de lege,  în forma prezentată de iniţiator. 

Pe punctul doi al ordinii de zi

Membrii celor patru Comisii au dezbătut proiectul de lege, în şedin țe separate.  

 a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2016,  PL-x 5/2017- AVIZ COMUN cu Comisia pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului și privatizare, Comisia pentru dezvoltare și strategie 
economică și Comisia economică, industrii și servicii din Senat. 

 În urma dezbaterilor, membrii celor patru Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi 
(o abținere),  avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma prezentată de iniţiator. 

Pe punctul trei al ordinii de zi

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

 a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2016 pentru modificarea şi completarea    art. 14 
din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 
operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori 
majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,  procedură de urgenţă,          
PL-x 495/2016- AVIZ.  

Pe punctul patru al ordinii de zi

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea cu două 
săptămâni a dezbaterilor cu privire la ini țiativa legislativă. 

 a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare 
a exportului cu finanţare de la bugetul de stat,procedură de urgenţă, PL-x 496/2016- AVIZ. 

Pe punctul cinci al ordinii de zi

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

 a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social,  procedură de 
urgenţă, PL-x 502/2016- AVIZ. 

Pe punctul șase al ordinii de zi

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

 a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite 
consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru 
consumatori,  procedură de urgenţă, PL-x 511/2016- AVIZ.  

Pe punctul  șapte al ordinii de zi

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

 a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice,  procedură de urgenţă, PL-x 
512/2016- AVIZ. 

 



 4 

Pe punctul  opt al ordinii de zi

 În cadrul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat faptul că, iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât, potrivit 
reglementărilor art. 64 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
,,abrogarea unei dispoziţii sau a unui act normativ are caracter definitiv. Nu este admis ca 
prin abrogarea unui act de abrogare anterior să se repună în vigoare actul normativ 
iniţial.(...)."  Pe cale de consecință, textele propuse spre abrogare fiind deja abrogate, inițiativa 
legislativă a rămas fără obiect. 

 a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea 
articolului 502 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, PL-x 516/2016- AVIZ.  

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

Pe punctul nouă al ordinii de zi

În cadrul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat faptul că, iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât, acordarea 
scutirii de la plata impozitului pe clădirile construcţie nouă, edificate exclusiv în scopul 
comercializării, nu este în concordanţă cu principiul general enunţat la art. 455 alin. (1) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,  potrivit 
căruia „orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual 
impozit pentru acea clădire (...)". 

 a fost înscris proiectul de Lege pentru completarea 
art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, PL-x 520/2016- AVIZ.  

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

Pe punctul zece al ordinii de zi

În cadrul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat faptul că, propunerea 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 finan țele 
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. 

 a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Pl-x 524/2016- AVIZ. 

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.” 

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

Pe punctul unsprezece al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind 
modificarea art. 71 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de 

http://idrept.ro/00131018.htm�
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credit pentru consumatori, PL-x 527/2016- AVIZ.  
La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din partea 

Băncii Naționale a României, domnul consilier juridic Gabriel Mladenovici.  
Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare au constatat faptul că, iniţiativa legislativă nu se justifică pentru considerentele 
menționate în punctul de vedere al Băncii Naționale a României, transmis cu adresa                         
nr. 1170 din 23 noiembrie 2016. 

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

Pe punctul doisprezece al ordinii de zi

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat faptul că, iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât, prin modificările 
propuse de inițiatori, se extinde sfera scutirilor acordate la plata impozitului pe clădiri, pe 
teren și pe mijloacele de transport, pin includerea aparținătorilor legali ai persoanelo r adulte 
cu handicap grav sau accentuat în categoria contribuabililor scutiți de la plata impozitului, 
ceea ce ar conduce la schimbarea scopului avut în vedere de legiuitor. 

 a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal,            
Pl-x 540/2016- AVIZ. 

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

Pe punctul treisprezece al ordinii de zi

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

 a fost înscris proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi 
de tramvaie,  procedură de urgenţă, PL-x 24/2017- AVIZ. 

Pe punctul paisprezece al ordinii de zi

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi                        
(o abținere),  avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma adoptată de Senat.  

 a fost înscris proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind 
organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a 
investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de 
capital,  procedură de urgenţă, PL-x 30/2017- AVIZ. 

Pe punctul cinsprezece al ordinii de zi

La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din partea 
Ministerului Economiei, doamna Ruxandra Anghel – director general adjunct.  

 a fost înscris proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2016 pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare 
ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-
bugetare,  PL-x 59/2017- AVIZ.  

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

Pe punctul șaisprezece al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
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concesiune de servicii,  PL-x 74/2017- AVIZ. 
În cadrul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare au constatat faptul că, iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât, Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările 
ulterioare, a fost abrogată prin art. 238  lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice, cu modificările ulterioare. Pe cale de consecință, inițiativa legislativă a rămas fără 
obiect. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu 
majoritate de voturi (o abținere), avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

Pe punctul șaptesprezece al ordinii de zi

         Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat faptul că, iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât, printre scutirile 
prevăzute de Directiva 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, nu se regăsesc scutiri pentru prestări de servicii şi/sau 
donaţii de bunuri către unităţi din sistemul de învăţământ.   

 a fost înscris proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,                                                              
PL-x 100/2017- AVIZ. 

Directiva menționată mai sus a fost transpusă în Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu 
majoritate de voturi (o abținere), avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

Pe punctul optsprezece al ordinii de zi

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi                            
(o abținere) ,  avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma adoptată de Senat.  

 a fost înscris proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în 
domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din 
Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative,  procedură de urgenţă, PL-x 122/2017- AVIZ. 

Pe punctul nouăsprezece al ordinii de zi

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, aprobarea                       
proiectului privind Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei pentru politică 
economică, reformă și privatizare. 

, s-a dezbătut proiectul privind 
Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei pentru politică economică, reformă 
și privatizare. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în 
data de 22 februarie 2017, în intervalul orar 830-1200, respectiv, 1300-1630 având următoarea 
ordine de zi:  
           1. Proiectul de Lege privind instituirea obligației elaborării, aprobării și aplicării 
Strategiei de dezvoltare economică și socială a Româ niei pe termen lung, PL-x 274/2016  – 
studiu.  

În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat  
într-o şedinţă ulterioară.   
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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în 
data de 23 februarie 2017, în intervalul orar 830-1230, având următoarea ordine de zi:  
          1. Proiectul de Lege privind instituirea obligației elaborării, aprobării și aplicării 
Strategiei de dezvoltare economică și socială a României pe termen lung,   PL-x 274/2016  – 
studiu.  

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

 
 

      PREŞEDINTE, 
 
     Mihai TUDOSE          
                                                           SECRETAR,  
 
                                Cornel ITU       
 
 
 
 
                                             Consilier parlamentar 
                                                                                                                                                   Alina Cristina Hodivoianu   
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