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PROCES-VERBAL
al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare
din zilele de 10, 11, 12 și 13 februarie 2020
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat
lucrările în ziua de 10 februarie 2020, în intervalul orar 1600 - 1800.
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi:
1. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal, PLx 578/2019 – studiu;
2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, PLx 646/2019 – studiu;
3. Reexaminarea Legii pentru modificareași completarea Ordonanţei Guvernului
nr. 51/1997 privind opera
țiunile de leasing și societățile de leasing, precum și pentru
completarea art. 120 din Ordonan
ța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind
instituțiile de credit și adecvarea capitalului, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale
nr. 141 din 13 martie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389
din 17 mai 2019 – studiu.
În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat
într-o şedinţă ulterioară.
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările
în ziua de 11 februarie 2020, în intervalul orar 0830 - 1100, respectiv, 1500 - 1800.
Din totalul de 17 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare,
au participat 13 deputați.
Au absentat de la lucrările Comisiei următorii deputa
ți:
Adrian Mocanu, Eugen
Durbacă, Eusebiu-Manea Pistru-Popa și Doru Mihai Oprișcan.
Domnul deputat Florin Dan Tripa a fost înlocuit de domnul deputat George Gabriel
Vișan, iar domnul deputat Andrei Daniel Gheorghe a fost înlocuit de doamna deputat Ana
Adriana Săftoiu.
Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Gheorghe Șimon.

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi:
1. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul Fiscal, PLx 578/2019 – aviz;
2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, PLx 646/2019 – aviz;
3. Reexaminarea Legii pentru modificarea
și completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 51/1997 privind opera
țiunile de leasing și societățile de leasing,
precum și pentru completarea art. 120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, ca urmare a Deciziei
Curții Constituționale nr. 141 din 13 martie 2019, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 389 din 17 mai 2019, PLx 164/2018/2019 – fond comun cu
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci și Comisia juridică, de disciplină si imunită ți.
La primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, PLx 578/2019 –
aviz.
La dezbaterileședinței Comisiei a u participat, din partea Ministerului Finanțelor
Publice, domnul Attila Gyorgy, secretar de stat și doamna Gheorghița Toma, șef serviciu.
Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, domnul Attila Gyorgy, secretar de stat,
a declarat că Ministerul finațelor Publice nu susține avizarea favorabilă a acestui proiect
de lege și a adus argumente în acest sens.
Astfel, reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, domnul Attila Gyorgy, secretar
de stat, a menționat faptul că unul dintre principiile fiscalităţii îl reprezintă principiul
neutralităţii măsurilor fiscale în raport cu diferitele categorii de investitori şi capitaluri, și,
prin urmare, acestea ar trebui să aibă un caracter general, de care să beneficieze
ți to
agenții economici. În acest sens, măsurile fiscale ar trebui să fie aplicabile tuturor
persoanelor juridice, fără ca sfera de cuprindere să fie redusă prin introducerea de condiţii
care să afecteze caracterul general al acestora.
De asemenea, domnul secretar de stat Attila Gyorgy a subliniat faptul că, prin
proiectul de lege se instituie un tratament favorabil pentru operatorii economici care
construiesc și/sau întrețin creșe sau grădinițe pen tru angajații acestora, raportat la alți
operatori economici, iar prin avizarea favorabilă se va crea un precedent care va avea ca
efect solicitarea unui astfel de tratamentși de către alte categorii de contribuabili care
investesc în alte domenii.
În urma examinării țiativei
ini
legislative şi a opiniilor exprimate,
domnul
președinte Gheorghe Șimon le-a propus membrilor Comisiei avizarea nefavorabilă a
proiectului de lege. 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 şi
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, PLx 646/2019 – aviz.
La dezbaterileședinței Comisiei au participat, din partea Ministerului Finanțelor
Publice, domnul Attila Gyorgy, secretar de stat, doamna Gheorghița Toma, șef serviciu și
doamnele Zenovia Drăgănescu, consilier superior, Costina Călin
și Teodora Bărăgan,
consiliere.
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Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, domnul Attila Gyorgy, secretar de stat,
a declarat că nu susține avizarea favorabilă a acestui proiect de lege și a adus argumente în
acest sens.
Astfel, domnul secretar de stat Attila Gyorgy a precizat faptul că inițiativa legislativă
nu respectă prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioareși ale Legii responsabilității fiscal -bugetare nr. 69/2010, cu
modificările și completările ulterioare, întrucât, deși conduce la diminuarea veniturilor
bugetare, proiectul de lege nu este însoțit de propuneri de compensare a impactului
financiar negativ.
În urma examinării țiativei
ini
legislative şi a opiniilor exprimate,
domnul
președinte Gheorghe Șimon le-a propus membrilor Comisiei avizarea nefavorabilă a
proiectului de lege. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi
(3 voturi împotrivă).
La punctul trei al ordinii de zi a fost înscrisă reexaminarea Legii pentru
modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile
de leasing și societățile de leasing, precum și pentru completarea art. 120 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și
adecvarea capitalului, ca urmare a Deciziei Cur
ții Constituționale nr. 141 din
13 martie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din
17 mai 2019, PLx 164/2018/2019 – fond comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi
bănci și Comisia juridică, de disciplină si imunită ți.
La dezbaterileședinței Comisiei au parti cipat, din partea Ministerului Finan
țelor
Publice, domnul Attila Gyorgy, secretar de stat iar din partea Autorității de Supraveghere
Financiară, domnul Gabriel Grădinescu, vicepre
ședinte și doamna Anca Ioacără,șef
serviciu.
Domnul președinte Gheorghe Șimo n le-a prezentat membrilor Comisiei rapoartele
preliminare de respingere a legii, transmise Comisiei noastre de Comisia juridică de
disciplină și imunități și Comisia pentru buget, finanțe și bănci.
În urma reexaminării, domnul președinte Gheorghe Șimon le-a propus membrilor
Comisiei respingerea legii ca urmare a Deciziei Cur
ții Constituționale nr. 141 din
13 martie 2019, care a declarat legea neconstituțională în ansamblul său. Supusă la vot,
propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
În urma reexaminării şi a punctelor de vedere exprimate, membrii celor trei
Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei
Deputaţilor respingerea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, precum
și pentru completarea art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006
privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, ca urmare a Deciziei Cur
ții
Constituționale nr. 141 din 13 martie 2019, care a declarat legea neconstitu
țională în
ansamblul său.
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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările
în ziua de 12 februarie 2020, în intervalul orar orar 830-1200, respectiv, 1300-1800 ,
precum și în ziua de 13 februarie 2020, în intervalul 830 -1230, având următoarea ordine
de zi:
1. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor economice ale
statului, PL-x 489/2017 – studiu;
2. Propunerea legislativă „Legea antreprenorului social”, Pl-x 547/2014 – studiu.
În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat
într-o şedinţă ulterioară.

PREŞEDINTE,
Gheorghe ȘIMON

Consilieri parlamentari:
Alina Cristina Hodivoianu
Anca Magdalena Chiser
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