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

din  zilele de 14, 15 și 16 noiembrie 2017 
 

 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de  14 noiembrie 2017, în intervalul orar 1500-1800.  

Din totalul de 19 membri ai Comisiei, au participat 16 deputaţi. 
Domnii deputați Mihai Tudose, Gheorghe Șimon și Mihai Doru Oprișcan au absentat de 

la lucrările Comisiei.  
Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Laurențiu Nistor. 

          Domnul președinte Laurențiu Nistor a supus la vot ordinea de zi a Comisiei.                              
Cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi a ședinței 
Comisiei. 

 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1. DIVERSE: Alegerea unui nou vicepreședinte și a unui nou secretar, în calitate de 

membri ai biroului Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare. 
1.1. Alegerea unui nou vicepreședinte al Comisiei pentru politică economică, 

reformă și privatiz are, ca urmare a nominalizării din partea Grupului parlamentar al 
Partidului Social Democrat din Camera Deputaţilor a domnului deputat Cornel Itu, 
pentru ocuparea funcției menționate mai sus. 

1.2. Alegerea unui nou secretar al Comisiei pentru politică economică, reformă și 
privatizare, ca urmare a nominalizării din partea Grupului parlamentar al Partidului 
Social Democrat din Camera Deputaţilor a domnului deputat  George-Gabriel Vișan, 
pentru ocuparea funcției menționate mai sus. 

2. Proiectul de Lege pentru  modificarea art. 25 alin. (4)  lit. i) din                              
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, PL-x 395/2017 – aviz; 

3. Propunerea legislativă pentru  abrogarea art. 165 alin. (2)  din                                   
Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală,  Pl-x 412/2017  – aviz; 

4. Propunerea legislativă privind acordarea unor facilități fiscale,                                
Pl-x 414/2017  – aviz. 
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Şedinţa Comisiei a început cu examinarea punctului 1 al ordinii de zi                           
– DIVERSE. 

La punctul 1.1. al ordinii de zi a fost înscrisă alegerea unui nou vicepreședinte al 
Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare , ca urmare a nominalizării din 
partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat din Camera Deputaţilor a 
domnului deputat Cornel Itu, pentru ocuparea funcției menționate mai sus. 

Cu adresa nr. 3c-14/785 din 25 octombrie 2017, a fost înaintată Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare propunerea formulată de Grupul parlamentar al Partidului 
Social Democrat din Camera Deputaţilor, înregistrată sub nr. 4c-1/288 din 25 octombrie 2017, 
prin care domnul deputat Cornel Itu a fost nominalizat pentru ocuparea funcţiei de 
vicepreşedinte al Comisiei, rămasă vacantă ca urmare a numirii domnului deputat 
Gheorghe Șimon în funcția de ministru al economiei.  

Având în vedere propunerea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat din 
Camera Deputaţilor, în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (7) din                           
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, numirea domnului deputat                
Cornel Itu în funcţia de vicepreşedinte al Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare.  

La punctul 1.2. al ordinii de zi a fost înscrisă alegerea unui nou secretar al Comisiei 
pentru politică economică, reformă și privatizare , ca urmare a nominalizării din partea 
Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat din Camera Deputaţilor a domnului 
deputat George-Gabriel Vișan, pentru ocuparea funcției menționate mai sus. 

Cu adresa nr. 3c-14/785 din 25 octombrie 2017, a fost înaintată Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare, propunerea formulată de Grupul parlamentar al Partidului 
Social Democrat din Camera Deputaţilor, înregistrată sub nr. 4c-1/288 din 25 octombrie 
2017, prin care domnul deputat George-Gabriel Vișan  a fost nominalizat pentru ocuparea 
funcţiei de secretar al Comisiei, rămasă vacantă ca urmare a numirii domnului deputat 
Cornel Itu în funcţia de vicepreședinte al Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare. 

Având în vedere propunerea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat din 
Camera Deputaţilor, potrivit reglementărilor art. 46 alin. (7) din                           
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare,  
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, numirea domnului                       
deputat George-Gabriel Vișan în funcţia de secretar al Comisiei   pentru politică 
economică, reformă şi privatizare.  

La punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru  modificarea 
art. 25 alin. (4)  lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, PL-x 395/2017 – aviz. 

 

Domnul președinte Laurențiu Nistor a precizat că este de acord cu prevederile 
proiectului de lege însă, a dorit să sublinieze faptul că, inițiativa legislativă nu are punct de 
vedere din partea Guvernului.  

Domnii deputați Cornel Itu și Găvrilă Ghilea au dorit să precizeze faptul că sunt de 
acord cu prevederile proiectului de lege și, în consecință, vor vota pentru avizarea favorabilă a 
inițiativei legislative.  
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În vederea primirii punctului de vedere al Guvernului, domnul președinte                      
Laurențiu Nistor le-a propus membrilor Comisiei amânarea dezbaterilor asupra proiectului 
de lege, cu o săptămână. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul trei al ordinii de zi  a fost înscrisă propunerea legislativă pentru  
abrogarea art. 165 alin. (2)  din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală,  
Pl-x 412/2017  – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, au 
participat, în calitate de invitați, din partea Ministerul ui Finanțelor Publice, domnul director 
Mihai Brăgaru, respectiv, din partea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene, domnul director general Daniel Marinescu. 

Reprezentantul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene, domnul director general Daniel Marinescu le-a prezentat membrilor Comisiei 
principalele prevederi ale ini țiativei legislative.  

Totodată, domnul director general Daniel Marinescu a precizat faptul că, ministerul nu 
susține adoptarea acestei propuneri legislative deoarece sumele încasate la bugetul local din 
amenzi, impozite şi taxe locale au crescut, conform execuţiei bugetare pe anii 2015, 2016 şi 
2017 - parţial (la 6 iunie 2017), ca urmare a preluării de la Ministerul Finanţelor Publice la 
organele fiscale locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază domiciliază 
contravenientul a amenzilor contravenţionale aplicate persoanelor fizice. 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, domnul director Mihai Brăgaru,  a 
precizat că nu susține adoptarea acestei propuneri legislative, fiind de acord cu motivația 
prezentată domnilor deputați de către reprezentantul Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor Europene. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat faptul că inițiativa legislativă nu se justifică întrucât a menzile 
contravenţionale se aplică pentru încălcări ale prevederilor legale, sancţiunea având scopul de 
a corecta comportamentul contravenientului şi de a preveni, pe viitor, încălcarea legii. În 
condiţiile în care aceste amenzi nu sunt achitate de contravenienţi, efectul corectiv este 
inexistent. În acest sens, statul are rolul de a institui mijloacele legale care să conducă la 
corectarea comportamentului de neconformare la plată a contribuabililor şi, în acelaşi timp, la 
corectarea comportamentului contravenienţilor pentru reducerea fenomenului contravenţional. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Laurențiu Nistor le-a propus domnilor deputați 
avizarea negativă a propunerii legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu 
majoritate de voturi (o abținere) 

La punctul patru al ordinii de zi  a fost înscrisă propunerea legislativă privind 
acordarea unor facilități fiscale,  Pl-x 414/2017  – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, a 
participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Finanțelor Publice, domnul director 
Mihai Brăgaru. 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, domnul director Mihai Brăgaru, a 
precizat că ministerul nu susține adoptarea propunerii legislative. 
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Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat că propunerea legislativă nu se justifică întrucât măsura propusă prin 
inițiativa legislativă referitoare la acordarea unor facilități fiscale reprezintă, de fapt, o nouă 
amnistie fiscală. Decizia de aplicare a unei noi amnistii fiscale, la o perioadă relativ scurtă de 
timp după cea prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea 
unor facilităţi fiscale, aprobată cu modificări și completări prin  Legea nr. 4/2016                     
(care şi-a încetat efectele la 30 iunie 2016), ar fi trebuit să aibă în vedere efectele negative 
asupra încrederii contribuabililor buni-platnici în sistemul fiscal și asupra conformării 
voluntare. 

De asemenea, au mai constatat că prin aprobarea măsurii propuse s-ar modifica total 
domeniul achitării obligaţiilor fiscale, în sensul în care ar fi răsplătiți contribuabilii                           
rău-platnici, iar contribuabilii buni-platnici ar fi tentați să îşi modifice comportamentul în 
aşteptarea altei amnistii.  

În urma dezbaterilor, domnul președinte Laurențiu Nistor le-a propus domnilor deputați 
avizarea negativă a propunerii legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu  
unanimitate de voturi. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările 
în ziua de  15 noiembrie 2017, în intervalul orar 830-1200, respectiv,  1300-1630 şi în ziua de  
16 noiembrie 2017, în intervalul orar 830-1230 , având următoarea ordine de zi:  
 1. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenței și de insolvență, PL-x 425/2017  – studiu; 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata 
defalcată a TVA,  PL-x 435/2017  – studiu; 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii societăților 31/1990,  Pl-x 440/2017  
– studiu. 

 

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

 
 

 

                PREŞEDINTE, 
 
 

             Laurențiu NISTOR  
                                                                   SECRETAR, 
 
 

                                                          George-Gabriel VIȘAN 
 
 

                                                                          Consilier parlamentar  
                                                                                                                                              Alina Cristina Hodivoianu 
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