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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în ziua 

de 27 februarie 2018, în intervalul orar 830-1200, respectiv, 1300-1800. 
       La lucrările Comisiei din data de 27 februarie 2018, au fost prezenţi următorii domni 

deputaţi: Gheorghe Șimon, Mocanu Adrian, Itu Cornel, Vișan George -Gabriel, Antal István-
János, Oana-Mioara Bîzgan-Gayral, Mihai-Cătălin Botez, Burciu Cristina, Durbacă Eugen, 
Gheorghe Andrei Daniel, Dumitru Mihalescul, Laurențiu Nistor, Pistru -Popa Eusebiu-Manea, 
Presură Alexandra, Stoica Bogdan-Alin, Tripa Florin-Dan și Mihai Tudose. 

Domnul deputat Doru Mihai Oprișcan a fost înlocuit de doamna deputat Angelica Fădor. 
Domnul deputat Găvrilă Ghilea a fost înlocuit de domnul deputat Laurențiu Dan Leoreanu. 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernulu i           

nr. 76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică – S.A., ca urmare 
a reorganizării Regiei Autonome ,,Editura Didactică și Pedagogică” prin transformare, 
procedură de urgență , PL-x 600/2017 – fond comun cu Comisia pentru învățământ, știință, 
tineret și sport; 

2. Proiectul de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil 
anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice 
autorizate, PL-x 453/2017 – aviz; 

3. Proiectul de Lege privind funcționarea Băncii de Dezvoltare a României – 
Eximbank S.A.,  PL-x 457/2017  – aviz;  

4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii  nr. 227/2015 privind 
Codul Fiscal, PL-x 572/2017  – aviz;  

5. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal, Pl-x 604/2017  – aviz;  

6. Propunerea legislativă pentru completarea alin. (3) al art. 291 din                               
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Pl-x 8/2018  – aviz;  

7. Propunerea legislativă pentru completarea art. 7 și modificarea art. 460  din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Pl-x 9/2018  – aviz;  

8. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 99/2016 
privind achizițiile sectoriale, Pl-x 25/2018  – aviz.  



La primul punct de pe ordinea de zi, lucrările Comisiei pentru politică economică, 
reformă și privatizare s -au desfășurat în comun cu Comisia pentru învățământ, știință, 
tineret și sport. 

Lucrările ședinței comune ale celor două Comisii au fost conduse de doamna deputat 
Camelia Gavrilă, președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport.  

La dezbaterile ședinței comune au participat, în calitate de invitați, din partea 
Ministerului Educației Naționale, domnul secretar de s tat Petru Andea și din partea Societății 
Editura Didactică și Pedagogică – S.A., doamna director general Maria Mihaela Nistor. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două Comisii, cu 17 voturi pentru,           
13 voturi împotrivă și o abținere, au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2017 privind 
înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică – S.A., ca urmare a reorganizării Regiei 
Autonome ,,Editura Didactică și Pedagogică” prin transformare, în forma adoptată de Senat.  
 

 Începând cu punctul doi de pe ordinea de zi, lucrările s-au desfășurat în cadrul 
ședinței Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare. 

Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare au fost conduse de 
domnul președinte Gheorghe Șimon. 
 

La punctul doi al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege privind unele măsuri 
de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcț ii edificate pe acestea și 
anumitor activități economice autorizate, PL-x 453/2017 – aviz. 

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 proiectului de lege. Supusă la vot, 
propunerea a fost aprobată cu  unanimitate de voturi. 

La punctul trei al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege privind funcționarea 
Băncii de Dezvoltare a României – Eximbank S.A., PL-x 457/2017  – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, au 
participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului Finanțelor Publice,  doamna director 
general adjunct Mihaela Ene iar din partea Eximbank S.A.,  domnul vicepreședinte Florin 
Kubinski și doamna director Corina Vulpeș. 

La solicitarea reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice și a reprezentanților 
Eximbank S.A., și 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 trei luni a dezbaterilor asupra proiectului de lege. Supusă 
la vot, propunerea a fost aprobată cu  unanimitate de voturi. 

La punctul patru al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, PL-x 572/2017  – aviz.  

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

La punctul cinci al ordinii de zi  a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,  Pl-x 604/2017  – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, a 
participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Finanțelor Publice, doamna director 
Alexandra Lazăr. 



Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat faptul că inițiativa legislativă nu se justi fică întrucât reglementările 
contabile naționale reprezintă transpunerea Directivei 2006/43/UE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor 
consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului și de 
abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene Seria L 157, din 9 iunie 2006. Potrivit acestor reglementări, principiile și regulile 
contabile sunt aceleași pentru toate entitățile prevăzute de reglementări. 

Totodată, potrivit cerințelor europene transpuse în legislația națională, singurele 
simplificări admise se referă la unele prezentări de informații și nu la modul de contabilizare a 
operațiunilor economico-financiare. 

De asemenea, din punct de vedere al respectării normelor de tehnică legislativă 
prevăzute de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare , propunerea legislativă este 
deficitară în ceea ce privește modalitatea de redactare a unui act de modificare și completare a 
reglementării de bază. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon le -a propus membrilor 
Comisiei, avizarea negativă a iniţiativei legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată 
cu  majoritate de voturi (2 abțineri). 

La punctul șase al ordinii de zi  a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,                      
Pl-x 8/2018  – aviz. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat faptul că inițiativa legislativă nu se justifică întrucât în domeniul TVA, 
legislaţia din România este armonizată cu prevederile Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 
28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene Seria L 347, din 11 decembrie 2006, care la art. 98 alin. (1) prevede 
că ,,statele membre pot aplica fie una, fie două cote reduse", iar la alin. (2) prevede că statele 
membre vor aplica cotele reduse de TVA ,,numai livrărilor de bunuri sau prestărilor de servicii 
din categoriile prevăzute în anexa III". 

În urma analizării obiectului de reglementare al propunerii legislative s-a constatat  că 
livrarea de lemn de foc către persoanele fizice nu se numără printre categoriile prevăzute în 
ANEXA III - Lista livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii cărora le pot fi aplicate 
cotele reduse prevăzute la articolul 98 din Directiva 2006/112/CE. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon le -a propus membrilor 
Comisiei, avizarea negativă a iniţiativei legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată 
cu unanimitate de voturi. 

La punctul șapte al ordinii de zi  a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
completarea art. 7 și modificarea art. 4 60  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,    
Pl-x 9/2018  – aviz.  

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 opt al ordinii de zi  a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale,                          
Pl-x 25/2018  – aviz.  

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat faptul că inițiativa legislativă nu se justifică întrucât dispozițiile art. 
45 alin. (1) din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 
februarie 2014 privind achiziţiile efectuate de entităţile care îşi desfăşoară activitatea în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale şi de abrogare a Directivei 
2004/17/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Seria L 94, din 28 martie 2014, 
preved că ,,în cadrul procedurilor deschise, orice operator economic interesat poate depune o 
ofertă ca răspuns la o invitaţie la o procedură concurenţială de ofertare. (...)". Aceste 
reglementări au fost transpuse în legislaţia naţională prin prevederile art. 66 şi art. 84 
din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare. 

Totodată, art. 180 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările 
ulterioare,  prevede în mod strict şi limitativ cazurile de excludere precizate în mod expres de 
dispozițiile art. 80 alin. (1) din  Directiva 2014/25/UE. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon le-a propus membrilor 
Comisiei, avizarea negativă a iniţiativei legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată 
cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă). 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în 
ziua de 28 februarie 2018, în intervalul orar 1500-1800 și  în ziua de 1 martie 2018, în 
intervalul orar 830-1230,   având următoarea ordine de zi:  
 1. Propunerea legislativă de modificare a Legii concurenței nr. 21 din 30 aprilie 1996,  
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 29 februarie 2016, cu 
modificările și completările ulterioare, Pl-x 582/2017  – studiu; 

2. Proiectul de Lege privind participarea României la majorarea de capital a Băncii 
Internaționale de Investiții,  PL-x 36/2018 – studiu; 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul 
gestionării financiare a fondurilor europene,  PL-x 37/2018 – studiu; 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea  Legii nr. 227/2015 – Codul 
Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată hotărî scutirea sau reducerea 
impozitului/taxei pe clădiri pentru clădirile de tip sală polivalentă – sală de sport aflate în 
proprietatea unității administrativ-teritoriale,  Pl-x 38/2018– 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            
              

 
                                                          Consilier parlamentar  

                                                                                                                           Alina Cristina Hodivoianu 
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