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

din  zilele de 30 și 31 mai 2018 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 30 mai 2018,  în intervalul orar 1500-1800. 

Din totalul de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, 
au participat toți deputații.  

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Gheorghe Șimon. 
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 453  lit. b) din Legea  nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, PL-x 272/2018 – aviz; 
2. Propunerea legislativă pentru completarea alin. (1) al art. 456 din Legea                     

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Pl-x 292/2018 – aviz; 
3. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice,   PL-x 295/2018 – aviz; 
4. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind                       

Codul fiscal,   PL-x 299/2018 – aviz; 
5. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi 

Investiţii - S.A., precum și pentru modificarea unor acte normative,  PL-x 236/2018                   
– fond. 

La primul punct al ordinii de zi

La dezbaterile ședinței Comisiei a participat , în calitate de invitat, din partea 
Ministerului Finanțelor Publice, domnul Gheorghe Marinescu - șef serviciu. 

  a fost înscris proiectul de Lege pentru 
modificarea art. 453  lit. b) din Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal,                     
PL-x 272/2018 – aviz. 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, domnul Gheorghe Marinescu - șef 
serviciu, a subliniat faptul că ministerul susține adoptarea inițiativei legislative , cu un 
amendament.  

Membrii Comisiei și -au însușit amendamentul Ministerului Finanțelor Publice. Supus 
la vot, acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

În cadrul dezbaterilor, au fost formulate amendamente de tehnică legislativă. Supuse la 
vot, acestea a fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon le -a propus membrilor 
Comisiei, avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu amendamente admise. Supusă la 
vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.                                          
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La punctul doi al ordinii de zi

 La dezbaterile ședinței Comisiei a participat , în calitate de invitat, din partea 
Ministerului Finanțelor Publice, domnul Gheorghe Marinescu - șef serviciu. 

  a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
completarea alin. (1) al art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,               
Pl-x 292/2018 – aviz. 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Pub lice, domnul Gheorghe Marinescu - șef 
serviciu, a subliniat faptul că ministerul nu sus ține adoptarea acestei inițiative. 

Întrucât, la data ședinței Comisiei nu am primit punctul de vedere al Guvernului asupra 
inițiativei legislative, domnul președinte Gheorghe Șimon le-a propus membrilor Comisiei, 
amânarea cu  două săptămâni a dezbaterilor asupra propunerii legislative. Supusă la 
vot, propunerea a fost aprobată cu  unanimitate de voturi. 

La punctul trei al ordinii de zi

Domnul deputat Antal Istvan Janos având calitatea de inițiator al propunerii legislative, 
a dorit să le prezinte domnilor deputați principalele prevederi ale inițiativei  legislative, 
aducând argumente în favoarea adoptării acesteia. 

  a fost înscris proiectul de Lege pentru completarea 
Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, PL-x 295/2018 – aviz. 

       Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă  şi 
privatizare au constatat faptul că inițiativa legislativă nu se justifică întrucât reglementările 
propuse, cu excepția art. 674 alin. (6), reprezintă preluarea integrală a art. 35–42 
din  Hotărârea Guvernului nr. 395/2016  pentru aprobarea  Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare, aspect ce contravine dispozițiilor  art. 16 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, referitoare la evitarea paralelismelor. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon le -a propus membrilor 
Comisiei, avizarea negativă a proiectului de lege. Supusă la vot, propunerea a fost 
aprobată cu majoritate de voturi (4 abțineri).                                          

La punctul patru al ordinii de zi

La dezbaterile ședinței Comisiei a participat , în calitate de invitat, din partea 
Ministerului Finanțelor Publice, domnul secretar de stat Attila Gyorgy. 

  a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, PL-x 299/2018 – aviz. 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, domnul secretar de stat Attila Gyorgy, 
a subliniat faptul că ministerul nu sus ține adoptarea acestei inițiative. 

Domnul deputat Mihai Botez având calitatea de inițiator al propunerii legislative,  le-a 
prezentat membrilor Comisiei principalele argumente în favoarea adoptării inițiativei 
legislative.  

Domnul deputat Mihai Tudose a dorit să sublinieze faptul că nu este de acord cu 
prevederile inițiativei legislative. 
        Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă  şi 
privatizare au constatat faptul că propunerea legislativă nu se justifică întrucât aplicarea 
reglementărilor propuse ar institui un regim de impozitare discriminatoriu, ceea ce ar 
contraveni principiului neutralității măsurilor fiscale, prevăzut la art. 3 lit. a) din Legea                 
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nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare , conform 
căruia ,,impozitele și taxele reglementate (...) se bazează pe  (...) neutralitatea măsurilor 
fiscale în raport cu diferitele categorii de investitori și capitaluri, cu form a de proprietate, 
asigurând prin nivelul impunerii condi ții egale investitorilor, capitalului român și străin”.  

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon le -a propus membrilor 
Comisiei, avizarea negativă a proiectului de lege. Supusă la vot, propunerea a fost 
aprobată cu majoritate de voturi (un vot împotrivă).                                          

La punctul cinci al ordinii de zi

La dezbaterile ședinței Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea  
Ministerului Finanțelor Publice, domnul secretar de stat Valentin Mavrodin și doamna  
Mihaela Ene - director general, respectiv, din partea Consiliului Concurenței, doamna 
Izabela Medelon – inspector de concurență, doamna Violeta Toader – inspector de 
concurență precum și, doamna Luiza Drăghici – inspector de concurență. 

  a fost înscris proiectul de Lege privind înfiinţarea 
Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - S.A., precum și pentru modificarea unor 
acte normative,  PL-x 236/2018 – fond. 

Domnul președinte Gheorghe Șimon le-a adus la cunoștință membrilor Comisiei că s-a 
primit o adresă din partea Ministerului Finanțelor Publice, în data de 30 mai 2018, prin care 
Comisia este informată de faptul că, punctul de vedere cu privire la inițiativa legislativă va 
fi formulat de către minister, ulterior întâlnirii cu membrii Eurostat, ținându-se cont de 
opinia acestora.  

Având în vedere considerentele prezentate mai sus, domnul președinte Gheorghe Șimon 
le-a propus membrilor Comisiei, amânarea cu  două săptămâni a dezbaterilor asupra 
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 31 mai 2018, în intervalul orar 830-1230, având următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 30/2018 
privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene și pentru completarea unor acte 
normative, procedură de urgență, PL-x 321/2018  – studiu; 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public 
local nr. 92/2007, PL-x 328/2018  – studiu. 

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

       PREŞEDINTE, 
 

     Gheorghe  ȘIMON  
                                                        SECRETAR, 
 

                                                George-Gabriel VIȘAN  
 
                                                    Consilieri parlamentari: 

                                                                                                                                      Alina Cristina Hodivoianu 
                                                                                                                         Anca Magdalena Chiser 
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