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SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 23 și 25 iunie 2015 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în ziua de  
23 iunie 2015, în intervalul orar 1400-1800. La lucrările Comisiei, din data de 23 iunie 2015, au 
fost prezenţi următorii domni deputaţi: Horia Grama, Marian Neacșu, Palaşcă Viorel, Vainer Aurel, 
Dumitru Georgică, Itu Cornel, Adăscăliţei Constantin, Blăjuţ Viorel –Ionel, Buican Cristian, 
Caloianu Mario-Ernest, Cazan Mircea Vasile, Chirvăsuţă Laurenţiu, Ciocan Dan, Fejér László 
Ődőn, Gheorghe Andrei Daniel, Guran Virgil, Măduţa Flavius-Luigi, Nicolae Alexandri, Nicolae 
Florian, Smarandache Miron Alexandru, Şimon Gheorghe, Udriște Gheorghe, Ursărescu Dorinel. 
Domnii deputaţi Andrei Dominic Gerea, respectiv, Mihai Tudose au absentat de la lucrările 
Comisiei. Lucrările au fost conduse de către domnul Horia Grama, preşedintele Comisiei pentru 
politică economică, reformă şi privatizare.  

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
 1.  Propunerea legislativă pentru completarea art. 140 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 

privind Codul Fiscal,  Pl-x 281/2015 – aviz; 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2015 

privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate,  procedură de urgență,  PL-x 
456/2015 – aviz; 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 62 alin. (23) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal,  Pl-x 460/2015 – aviz; 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 140 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal,  Pl-x 468/2015 – aviz. 

 
La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 

completarea art. 140 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,  Pl-x 281/2015 – 
aviz. 

 La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din partea 
Ministerului Finanțelor Publice: doamna Dana Croitoru  - expert superior.  

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

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice a subliniat faptul că, guvernul nu susține 
adoptarea propunerii legislative, deoarece potrivit art. I pct. 6, care se referă la art.140 alin. (2) lit. g) 
şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, produsele prevăzute de iniţiatori se regăsesc  în categoriile de 
produse cărora li se aplică deja, începând cu data de 1 iunie 2015, cota redusă de TVA de 9%. Prin 
urmare, propunerea legislativă a rămas fără obiect. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi                 
avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2015 privind stabilirea destinației unor bunuri 
imobile confiscate,  procedură de urgență, PL-x 456/2015 – aviz. 
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La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, din partea 
Ministerului Finanțelor Publice, doamna Lucica Diaconescu - șef serviciu, iar din partea 
Ministerului Afacerilor Interne, domnul Bogdan Tohăneanu - secretar de stat. 

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

Pe punctul trei al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru modificarea 
art. 62 alin. (23) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Pl-x 460/2015 – aviz. 

  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea 
negativă a iniţiativei legislative.    

Pe punctul patru al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea și completarea art. 140 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,  Pl-x 
468/2015 – aviz. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din partea 
Ministerului Finanțelor Publice, doamna Dana Croitoru  - expert superior. 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice le-a prezentat domnilor deputați principalele 
argumente pentru care Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative. Astfel, 
reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice a subliniat faptul că, propunerea legislativă trebuie 
respinsă deoarece potrivit art. I pct. 6, care se referă la art.140 alin. (2) lit. g) şi art. II din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, începând cu data de 1 iunie 2015 se aplică deja cota redusă de TVA de 9% pentru 
livrarea de alimente. 

Mai mult decât atât, proiectul  de lege privind Codul fiscal (PL-x 371/2015), care se află în 
prezent în dezbatere la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, prevede deja 
reducerea cotei standard a T.V.A. în două etape, asfel: 20% începând cu 1 ianuarie 2016 şi, respectiv, 
18% începând cu 1 ianuarie 2018, faţă de 24% cât este în prezent. Prin urmare, propunerea 
legislativă a rămas fără obiect. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea 
negativă a iniţiativei legislative. 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în ziua de 
25 iunie 2015, începând cu orele 10,00 până la orele 12,30, cu următoarea ordine de zi: 

1. Propunerea legislativă privind stabilirea nivelului redevențelor petroliere și miniere 
din România și utilizarea sumelor provenite din exploatarea resurselor,  Pl-x 292/2015 – studiu; 

2.  Propunerea legislativă privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate 
pentru anumite venituri din investiții a persoanelor fizice,   Pl-x 469/2015 – 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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