
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

       Comisia pentru politică economică, 
                   reformă şi privatizare 

                        Bucureşti,  26.10.2017 
                       Nr. 4c-1/289 

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

din  zilele de 24, 25 și 26 octombrie 2017 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de  24 octombrie 2017, în intervalul orar 1500-1800.  

Din totalul de 19 membri ai Comisiei, au participat 17 deputaţi. 
 Domnii deputați Mihai Tudose și Șimon Gheorghe au absentat de la lucrările Comisiei.              

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul secretar Cornel Itu. 
 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind           
Codul fiscal,  PLx 243/2017 - aviz; 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 19 alin. (3) din Legea contabilității                   
nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și  
modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației,                
PLx 265/2017- aviz;  

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului                  
nr. 39/2017 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor 
legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea                    
Legii concurenţei nr. 21/1996,  procedură de urgență, PLx 326/2017 – aviz; 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului                  
nr. 49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de 
infrastructură de transport de interes naţional, pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014─ 2020, pentru completarea 
Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi 
a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul ,,Cooperare Teritorială Europeanăˮ , 
precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2015 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea și completarea unor acte 
normative,  procedură de urgență, PLx 344/2017 – aviz; 

5. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonan ței  Guvernului nr. 4/2017 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, PLx 348/2017 – aviz; 
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6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței  Guvernului nr. 25/2017 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, PLx 349/2017 – aviz; 

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței  Guvernului nr. 10/2017 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2011 privind 
stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene 
nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare 
elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii 
Europene extinse, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe ,            
PLx 352/2017 – aviz; 

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței  Guvernului nr. 27/2017 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind 
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 
2014─2020,  PLx 357/2017 – aviz; 

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței  Guvernului nr. 30/2017 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală ,            
PLx 358/2017 – aviz; 

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului                 
nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, PLx 302/2017 – aviz 
comun cu Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului și 
privatizare, Comisia economică, industrii și servicii  și Comisia pentru dezvoltare și strategie 
economică din Senat. 

 
 

La primul punct al ordinii de zi

 

 a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea 
și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  PLx 243/2017 – aviz. 

În vederea primirii punctului de vedere al Guvernului, domnul secretar Cornel Itu,                 
le-a propus membrilor Comisiei amânarea dezbaterilor asupra inițiativei legislative, cu o 
săptămână. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul doi al ordinii de zi

 

  a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea                     
art. 19 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea                    
Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea 
și funcționarea cooperației,  PLx 265/2017- aviz.  

La dezbaterea acestui proiect de lege a participat din partea Ministerului Finanțelor 
Publice, doamna director Alexandra Lazăr. 

 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna director Alexandra Lazăr, a 
subliniat faptul că ministerul își menține punctul de vedere, exprimat inițial, în cadrul 
dezbaterilor din Comisie.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi                  
(1 vot împotrivă), avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma adoptată de Senat. 
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La punctul trei al ordinii de zi

 

 a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2017 privind acţiunile în despăgubire în 
cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996,  procedură de urgență ,         
PLx 326/2017 – aviz. 

La dezbaterea acestui proiect de lege au participat din partea Consiliului Concurenței, 
domnul consilier de concurență Laszlo Gyerko, doamna Loredana Criveanu – director adjunct 
și doamna Cristina Coruț - inspector de concuren ță.  

 

Reprezentantul Consiliului Concurenței, domnul consilier de concurență Laszlo 
Gyerko, le-a prezentat domnilor deputați punctul de vedere al Consiliului, conform căruia 
există mai multe observații la textului inițiativei legislative. Membrii Comisiei au apreciat că 
analizarea și dezbaterea observațiilor Consiliului Concurenței ar trebui să se facă la Comisia 
sesizată în fond. 
 

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

 

La punctul patru al ordinii de zi

 

 a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2017 privind unele măsuri în vederea 
accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional, 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 
privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 
2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea 
fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru 
obiectivul ,,Cooperare Teritorială Europeanăˮ , precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare şi modificarea și completarea unor acte normative,  procedură de urgență, 
PLx 344/2017 – aviz. 

La dezbaterea acestui proiect de lege au participat din partea Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, doamna secretar de stat Mihaela 
Toader și doamna consilier Monalisa Boldovin. 
 

Reprezentantul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 
Europene, doamna secretar de stat Mihaela Toader, le-a prezentat membrilor Comisiei 
principalele prevederi ale  ini țiativei legislative. 
 

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

 
La punctul cinci al ordinii de zi

 

 a fost înscris proiectul de Lege privind respingerea 
Ordonanței  Guvernului nr. 4/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, PLx 348/2017 – aviz. 

Din cauza absenței reprezentanților Guvernului la dezbaterile ședinței, domnul secretar 
Cornel Itu le-a propus membrilor Comisiei amânarea dezbaterilor asupra inițiativei 
legislative, cu o săptămână. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 
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La punctul șase al ordinii de zi

 

 a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, PLx 349/2017 – aviz. 

Din cauza absenței reprezentanților Guvernului la dezbaterile ședinței, domnul secretar 
Cornel Itu le-a propus membrilor Comisiei amânarea dezbaterilor asupra inițiativei 
legislative, cu o săptămână. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

 

La punctul șapte al ordinii de zi

 

 a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței  Guvernului nr. 10/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru 
utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin 
intermediul Programului de cooperare elvețiano -român vizând reducerea disparităților 
economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extin se, precum și a contribuției 
naționale aferente acestei asistențe, PLx 352/2017 – aviz. 

La dezbaterea acestui proiect de lege a participat din partea Ministerului Finanțelor 
Publice, doamna Valentina Milea – consilier superior. 
 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna consilier superior Valentina 
Milea, le-a prezentat membrilor Comisiei principalele prevederi ale 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 opt al ordinii de zi

 

 a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței  Guvernului nr. 27/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 
pentru perioada de programare 2014─2020, PLx 357/2017 – aviz. 

La dezbaterea acestui proiect de lege au participat din partea Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene , doamna secretar de stat Mihaela 
Toader și doamna consilier Monalisa Boldovin. 
 

Reprezentantul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administra ției Publice și Fondurilor 
Europene, doamna secretar de stat Mihaela Toader, le-a prezentat membrilor Comisiei 
principalele prevederi ale  inițiativei legislative. 

 

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

 

La punctul nouă al ordinii de zi

 

 a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală,  PLx 358/2017 – aviz. 

La dezbaterea acestui proiect de lege a participat din partea Ministerului Finanțelor 
Publice, domnul Mihai Brăgaru – director general adjunct. 
 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, domnul director general adjunct Mihai 
Brăgaru, le-a prezentat membrilor Comisiei principalele prevederi ale  ini țiativei legislative. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a iniţiativei legislative, în forma adoptată de Senat. 
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La punctul zece al ordinii de zi

 

 a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2017, PLx 302/2017 – aviz comun cu Comisia pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului și privatizare , Comisia economică, industrii și servicii și 
Comisia pentru dezvoltare și strategie economică din Senat. 

La dezbaterea acestui proiect de lege a participat din partea Ministerului Finanțelor 
Publice, domnul șef serviciu Marius Răduț. 
 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, domnul șef serviciu Marius Răduț, le-a 
prezentat membrilor Comisiei principalele prevederi ale  ini țiativei legislative. 
 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din                   
Camera Deputaților și cei ai Comisiei pentru dezvoltare regională, administrarea activelor 
statului şi privatizare din Senat au dezbătut în ședință comună această inițiativă legislativă, pe 
parcursul mai multor şedinţe, dezbaterile finalizându-se în ședința din 24 octombrie 2017.  

Membrii Comisiei economice, industrii şi servicii și cei ai Comisiei pentru dezvoltare și 
strategie economică din Senat au dezbătut proiectul de lege în ședințe separate. Membrii 
Comisiei economice, industrii şi servicii din Senat au dezbătut inițiativa legislativă pe 
parcursul mai multor şedinţe, dezbaterile finalizându-se în ședința din 24 octombrie 2017, iar 
membrii Comisiei pentru dezvoltare și strategie economică din Senat au dezbătut proiectul de 
lege în ședința din 24 octombrie 2017. 

 

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

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările 
în ziua de  25 octombrie 2017, în intervalul orar 830-1230, respectiv,  1300-1630 şi în ziua de 
26 octombrie 2017, în intervalul orar 830-1230 , având următoarea ordine de zi:               

 1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernulu i nr. 21/2017 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și 
funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză, PL-x 354/2017  – studiu; 

2. Proiectul de Lege privind dezvoltarea finanțărilor participative (crowdfunding ),      
PL-x 801/2015  – studiu. 
 

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

            VICEPREŞEDINTE, 
 

 

              Găvrilă GHILEA  
                                                                 SECRETAR,  
 

                                                                  Cornel  ITU   
 
  
                                           Consilier parlamentar 
                                                                                                                                                   Alina Cristina Hodivoianu 
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