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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat 
lucrările în ziua de  26 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 privind insolvența persoanelor fizice,                

PL-x 579/2014 – aviz; 
 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, procedură de urgență, PL-x 410/2015 – aviz; 

 
3. COM (2015) 85 – Semestrul european2015: evaluarea provocărilor în 

materie de creștere, prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice și 
rezultatele bilanțurilor aprofundate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1176/2011, 
examinare în fond şi SWD (2015) 42 – Documentul de lucru al serviciilor Comisiei 
Europene - Raportul de țară al României pentru 2015, inclusiv un bilanț 
aprofundat privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice, 
reexaminare în fond. 

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

insolvența persoanelor fizice, PL-x 579/2014 – aviz. 
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În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi                 
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 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, procedură de urgență,                
PL-x 410/2015 – aviz. 
 La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, 
din partea Ministerului Finanțelor Publice: domnul Ion Ghizdeanu - președintele 
Comisiei Naționale de Prognoză,  doamna Daniela Tănase - șef serviciu, doamna 
Gica Marenca - consilier superior, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale: 
domnul Nica Ionuț Cătălin - șef serviciu.   

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

Domnul președinte Ion Ghizdeanu a prezentat principalele prevederi cuprinse în 
inițiativa legislativă. Astfel, domnul președinte Ion Ghizdeanu a făcut clarificări cu 
privire la veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, în 
sensul în care,  prin proiectul de lege se elimină obligația registratorilor de la birourile 
de carte funciară de a verifica achitarea impozitului pe veniturile din transferul 
proprietăților imobiliare din patrimoniul personal pentru înregistrarea acestuia. 

 În continuare, domnul președinte Ion Ghizdeanu a răspuns întrebărilor 
domnilor deputaţi cu privire la modificările aduse la TVA, prin această inițiativă 
legislativă.  Astfel, prin inițiativă se propune ca, începând cu 1 iunie 2015 să se 
extindă aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea următoarelor bunuri: 
alimente, inclusiv băuturi, cu excepția băuturilor alcoolice, destinate consumului uman 
și animal, animale și păsări vii din specii domestice, semințe, plante și ingrediente 
utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui 
alimente. 

Reprezentantul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a dorit să 
precizeze faptul că, prin modificările aduse de inițiativa legislativă cu privire la 
extinderea implementării cotei reduse de TVA de 9%, se urmărește punerea în acord 
a legislației naționale cu acquis-ul comunitar în domeniu și de asemenea reducerea 
evaziunii fiscale, respectiv, creșterea consumului intern și stimularea creșterii 
economice.  

 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi                 

avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma prezentată de inițiator. 

Pe punctul trei al ordinii de zi au fost înscrise următoarele acte normative 
europene: 

-  COM (2015) 85 – Semestrul european2015: evaluarea provocărilor în 
materie de creștere, prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice și 
rezultatele bilanțurilor aprofundate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1176/2011, 
examinare în fond ; 
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- SWD (2015) 42 – Documentul de lucru al serviciilor Comisiei Europene - 
Raportul de țară al României pentru 2015, inclusiv un bilanț aprofundat privind 
prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice, reexaminare în fond.. 

 
 La dezbaterile Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea 
Ministerului Finanțelor Publice: domnul Ion Ghizdeanu - președintele Comisiei 
Naționale de Prognoză,  doamna Elena Georgescu – director general adjunct și 
doamna  Micu Raluca - consilier.  
 Domnul președinte Ion Ghizdeanu a prezentat principalele prevederi cuprinse 
în actele normative europene. Astfel, domnul președinte Ion Ghizdeanu a făcut 
clarificări cu privire la raportul de țară al României pentru 2015 conform căruia 
Comisia Europeană face constatări și recomandări pentru țara noastră. De asemenea, 
raportul evaluează potențialul de creștere al economiei românești, printre principalele 
capitole fiind și capitolul ”Dezechilibre, riscuri și ajustări: reechilibrarea economiei, 
competitivitatea externă, situația exporturilor, sistemul financiar, gradul de 
îndatorare.” 

În continuare, domnul președinte Ion Ghizdeanu a prezentat și principalele 
recomandări ale Comisiei Europene adresate României, pentru perioada 2015-2016. 
Astfel, Comisia recomandă consolidarea măsurilor privind forța de muncă, în special 
în cazul tinerilor neînregistrați și al șomerilor pe termen lung, precum și introducerea 
venitului minim de inserție. 

În încheiere, domnul președinte Ion Ghizdeanu a dorit să sublinieze faptul că, 
România se află în categoria de dezechilibre macroeconomice care necesită măsuri de 
politică și monitorizare. Totuși, categoria din care face parte România prezintă o 
situație macroeconomică mai bună decât a celorlalte state membre atenționate privind 
dezechilibrele macroeconomice. Astfel, se pot observa progrese substanțiale 
înregistrate într-un număr mare de domenii de politică foarte importante, precum 
reducerea sarcinii fiscale pentru persoanele cu venituri scăzute.   

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei și 
de invitați s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să aprobe un proiect de opinie 
favorabil asupra Raportului de țară al României pentru 2015. Inclusiv un bilanț 
aprofundat privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice și 
Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliului, Banca Centrală 
Europeană și Eurogrup: Semestrul European 2015: evaluarea provocărilor în 
materie de creștere, prevenire și corectarea dezechilibrelor macroeconomice și 
rezultatele bilanțurilor aprofundate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1176/2011, 
pe care să-l înainteze Comisiei pentru afaceri europene din cadrul Camerei 
Deputaților. 

A fost transmis Comisiei pentru afaceri europene din cadrul Camerei 
Deputaților şi procesul-verbal. 
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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în ziua de 28 mai 2015, începând cu orele 8,30 până la orele 12,30, cu 
următoarea ordine de zi: 

 
1.  Propunerea legislativă privind aprobarea unor măsuri fiscale pentru 

stimularea consumului și relansarea activităților economice,   Pl-x 544/2014 – studiu; 
2.     Propunerea legislativă pentru  completarea art. 140 alin. (2) din Legea nr. 

571/2003 privind Codul Fiscal ,  Pl-x 281/2015 – 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  
 

            
 
                                     

       
 

                                      Consilier parlamentar:   
                                                                                                            Alina Hodivoianu 
                                                                                                            Expert parlamentar:   
                                                                                                             Andreea Băisan 
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