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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat 
lucrările în ziua de 5 mai 2015, în intervalul orar 1000-1300, respectiv 1400-1800. 

Din totalul de 25 de membri ai Comisiei, au participat la dezbateri                
23 deputaţi.  

Lucrările au fost conduse de către domnul Horia Grama, preşedintele Comisiei 
pentru politică economică, reformă şi privatizare. Domnii deputaţi Andrei Dominic 
Gerea, respectiv, Mihai Tudose au absentat de la lucrările Comisiei. 

 
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
 1. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art. 21 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor 
de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a 
contractelor de concesiune de servicii, PL-x 368/2015 – aviz; 

2. Proiectul de Lege privind Codul fiscal, procedură de urgență,                 
PL-x 371/2015 – aviz. 

 
La primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 

modificarea și completarea art. 21 din Ordonanța de urgență a Guvernului                 
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii,                
PL-x 368/2015 - aviz. 

 
La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din 

partea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor 
Publice, domnul  vicepreședinte Marius Gogescu.  
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Reprezentantul Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea 
Achizițiilor Publice a spus că este de acord cu forma adoptată de Senat, unde au fost 
aduse îmbunătățiri proiectului de lege menţionat mai sus. 

Domnul deputat Gheorghe Udriște a dorit să sublinieze faptul că, nu este de 
acord cu prevederile acestei inițiative legislative și, în consecință, va vota împotriva 
adoptării acestui proiect de lege. 

Domnii deputați Viorel Palașcă și Nicolae Alecsandri au spus că inițiativa 
legislativă este fezabilă însă, în acest moment, cred că autoritățile contractante              
(ex. administrația locală) nu sunt pregătite pentru a putea folosi un astfel de 
instrument pus la dispoziție prin legislaţia în vigoare.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi                 
(3 voturi împotrivă şi 4 abţineri), avizarea favorabilă a proiectului de lege,                 
în forma adoptată de Senat. 

Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind      
Codul fiscal, procedură de urgență, PL-x 371/2015 – aviz. 
 La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, 
din partea Ministerului Finanțelor Publice, doamna Daniela Tănase - șef serviciu și 
doamna Luminița Nistor - consilier superior.  

Domnii deputați au dorit să clarifice anumite aspecte în legătură cu principalele 
prevederi cuprinse în inițiativa legislativă. 

În continuare, reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice a răspuns 
întrebărilor domnilor deputaţi cu privire la modificările aduse la TVA, respectiv, 
accize, prin acest nou Cod fiscal. 

Domnii deputați au dorit lămuriri și cu privire la necesitatea de a veni, în acest 
moment cu un nou Cod fiscal, în condițiile în care actualul Cod a suferit o serie de 
modificări legislative, în ultima perioadă. 

Domnul vicepreședinte Aurel Vainer a subliniat faptul că, în domeniul fiscal, 
Codul reprezintă practic, legea legilor, un instrument unificator în materie fiscală. 
Codul fiscal nu ar trebui modificat foarte des, pentru a exista o stabilitate în materie 
fiscală pentru mediul de afaceri. 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice a spus că, se lucrează de cel 
puțin 2 ani la elaborarea acestui Cod fiscal, la care și-au dat concursul mulți 
specialiști din cadrul ministerului, și de asemenea, s-a ținut cont de o serie de avize 
de specialitate, precum, avizul Consiliului Investitorilor Străini, Camerei de Comerț 
Americane şi cel al Consiliul Economic și Social.   

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

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în ziua de 7 mai 2015, începând cu orele 8,30 până la orele 12,30, cu 
următoarea ordine de zi: 
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1. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în 
domeniul înregistrării în registrul comerțului, raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină și imunități,  PL-x 229/2015 – studiu; 

2.  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art. 237 din               
Legea  societăților nr. 31/1990, raport comun cu Comisia juridică, de disciplină și 
imunități,   PL-x 124/2015 – studiu; 

3.  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii societăților nr 
31/1990, raport comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități,               
PL-x 169/2015 – studiu. 
  

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

 
 
 

     PREŞEDINTE, 
     Horia GRAMA 
 

                                               SECRETAR,   
                          Cornel ITU  
 

            
 
                                     
                        Şef serviciu 

                                                                                                                  Graziella Segărceanu 
 

                                      Consilier parlamentar:   
                                                                                                            Alina Hodivoianu 
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