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SINTEZA  

lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
din  zilele de 11 și 12 octombrie 2017 

 
      Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în ziua de                
11 octombrie 2017, în intervalul orar 1600-1800.  

      La lucrările Comisiei din data de 11 octombrie 2017, au fost prezenţi următorii domni deputaţi:                 
Laurențiu Nistor, Ghilea Gavrilă, Mocanu Adrian, Itu Cornel, Antal István-János, Botez Mihai-Cătălin, 
Bîzgan-Gayral Oana-Mioara, Durbacă Eugen, Gheorghe Andrei Daniel, Mihalescul Dumitru, Oprișcan Mihai 
Doru, Pistru-Popa Eusebiu-Manea, Tripa Florin-Dan și Vișan George-Gabriel.  

      Domnii deputați Mihai Tudose și Șimon Gheorghe au absentat de la lucrările Comisiei. 
            Doamnele deputat Burciu Cristina și Presură Alexandra au absentat de la lucrările Comisiei, aflându-se 
în delegație externă.  Domnul deputat Bogdan-Alin Stoica a absentat de la lucrările Comisiei, aflându-se în 
concediu de odihnă. 
 

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.  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 Ordonanței Guvernului nr. 6/2017 pentru pror ogarea 
termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice ,  
PLx 319/2017 – aviz. 
 
 

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 președinte Laurențiu Nistor 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 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, în calitate de inițiator, domnul deputat  Vasile Cocoș 
și în calitate de invitat, din partea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România 
(CECAR), domnul președinte Robert Șova. 

 

Domnul deputat Vasile Cocoș, inițiator al propunerii legislative, a solicitat membrilor Comisiei, 
amânarea dezbaterilor cu privire la inițiativa legislativă, până la primirea punctelor de vedere din partea 
Ministerului Finanțelor Publice, Băncii Naționale a României, respectiv, Autorității de Supraveghere 
Financiară.  

În vederea primirii punctelor de vedere din partea Guvernului, Ministerului Finanțelor Publice, Băncii 
Naționale a României respectiv, Autorității de Supraveghere Financiare, domnul președinte Laurențiu Nistor 
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 trei al ordinii de zi

 

 a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței 
Guvernului nr. 6/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind 
procedura insolvenței persoanelor fizice,  PLx 319/2017 – aviz. 

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

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

 

           1. Proiectul de Lege privind transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului din 12 iulie 2016 de 
stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care au incidență directă asupra 
funcționării pieței interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L193/1 din data de 19 iulie 
2016, procedură de urgență, aviz,  PL-x 289/2017  – studiu;  
  2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2017 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, aviz comun cu Comisiile similare din Senat,  PL-x 302/2017  – 
studiu.  

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

               PREŞEDINTE, 
 
            Laurențiu NISTOR  
 
                                                                  SECRETAR,  
 
                                  Cornel  ITU       
 
                                        Consilier parlamentar 
                                                                                                                                                   Alina Cristina Hodivoianu 
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