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              Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a început 
lucrările în ziua de 11 septembrie 2012 cu următoarea ordine de zi: 
1. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.260/2008 privind 
asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren 
sau inundaţiilor, retrimitere de la Plen în vederea întocmirii unui nou raport,                  
Plx 579/2010 - fond. 
2. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea 
obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi 
inundaţiilor, PLx.180/2012 – fond. 
3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.140 alin.(2) din                 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, PLx 68/2012 – aviz. 
4. Proiectul de Lege privind modificarea articolului 140 din Legea nr.571/2003 
privind Codul Fiscal, PLx 75/2012- aviz. 
5. Proiectul de Lege privind modificarea Codului Fiscal, PLx  76/2012 – aviz. 
6. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003,                  
PLx 86/2012- aviz. 
7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.16 din Legea 
nr.13/2007 privind energia electrică, PLx 87/2012- aviz. 
8. Proiectul de Lege pentru completarea art.256  din Legea nr.571/2003 privind               
Codul fiscal, PLx 99/2012- aviz. 
9.  Proiectul de Lege pentru completarea art.38 din Legea nr.571/2003 privind         
Codul fiscal, PLx 145/2012- aviz. 
10. Proiectul de Lege pentru modificarea art.287 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, PLx 146/2012- aviz. 
11. Proiectul de Lege privind contractele de investiţii de interes public,                 
PLx  171/2012- aviz. 
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12. Proiectul de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, PLx 177/2012 – aviz. 
13. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, PLx 179/2012- aviz. 
14. Proiectul de Lege pentru modificarea alin. (4) al art. 21 din Legea                 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, PLx 185/2012- aviz. 
15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.24/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, procedură de urgenţă,                  
PLx  296/2012- aviz. 
16. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de Guvern nr.30/2011, 
care modifică și completează Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, precum și 
pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, Plx  299/2012- aviz. 
17. Proiectul de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în 
cadrul fiscal-bugetar, PLx  303/2012- aviz. 
18. Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 29618 al Legii nr.571 din 
22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, Plx  307/2012- aviz. 
19. Propunerea legislativă privind modificarea Legii 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Plx  308/2012- aviz. 
20. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.279/2010 privind 
aprobarea OUG nr. 58/2010 privind modificarea și completarea                  
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale,                 
Plx 315/2012- aviz. 
21. DIVERSE. 

  Din totalul de 20 de membri ai Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au participat 19 deputaţi. Domnul deputat Dan Nica a 
absentat de la lucrările Comisiei. 
  Lucrările au fost conduse de domnul deputat Mihai Tudose, președintele 
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. 
   La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, în conformitate cu 
prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanții: 
Ministerului Administrației şi Internelor: domnul Bogdan Tohăneanu, secretar de 
stat; Ministerului Finanțelor Publice: domnul Marin Cojoc, director general 
adjunct, doamnele Oana Iacob, șef serviciu, Gheorghița Toma, șef serviciu, Anca 
Cotrobescu, șef serviciu,  Gabriela Ștefan, consilier superior și domnii Laurențiu 
Alexandrescu, șef serviciu, Mihai Brăgaru, șef serviciu, Gheorghe Marinașu, șef 
serviciu; Ministerului Economiei, Comerțului şi Mediului de Afaceri: domnul 
Alexandru Săndulescu, director general; Ministerului Afacerilor Europene: 
doamnele Miruna Năstase și Ana Maria Ciobanu, consilieri afaceri europene. 
   La primul punct al ordinii de zi, în fond, a fost înscrisă propunerea 
legislativă pentru modificarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a 
locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, 
retrimitere de la Plen în vederea întocmirii unui nou raport, Plx 579/2010. 
              Deputații și-au prezentat punctele de vedere referitoare la completările 
propuse pentru modificarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a 
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locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, și, în 
urma dezbaterilor, au hotărât continuarea acestor dezbateri în proxima ședință 
a Comisiei. 
              La punctul doi al ordinii de zi în fond, a fost înscris proiectul de lege 
pentru modificarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor 
împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, PLx 180/2012. 
              Deputații și-au prezentat punctele de vedere referitoare la completările 
propuse pentru modificarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a 
locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, și, în 
urma dezbaterilor, au hotărât continuarea acestor dezbateri în proxima 
ședință a Comisiei. 
              La punctul trei al ordinii de zi în avizare, a fost înscris proiectul de 
lege pentru modificarea şi completarea art.140 alin.(2) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, PLx 68/2012. 
 Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna Oana Iacob, şef 
serviciu, a subliniat punctul de vedere al Guvernului și anume că nu susţine 
adoptarea acestei iniţiativei legislative. 

    Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât 
aceasta ar fi discriminatorie în ipoteza în care ar fi adoptată în forma propusă, 
deoarece furnizorii ar trebui să aplice o cotă redusă pentru livrarea de agent termic 
către consumatorii casnici şi cota standard pentru livrarea aceluiaşi bun către 
celelalte categorii de consumatori, încălcându-se astfel principiul neutralităţii 
taxei, prevăzut de art. 1 alin. (2) din Directiva 2006/112/CE privind sistemul 
comun al taxei pe valoarea adăugată, cu modificările şi completările ulterioare. 

   Mai mult decât atât, referitor la implicaţiile financiare generate de 
iniţiativa legislativă, aplicarea acesteia ar avea un impact negativ asupra 
veniturilor bugetului general consolidat. 

Faţă de aceste considerente, membrii Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
negativă a iniţiativei legislative. 
              La punctul patru al ordinii de zi în avizare, a fost înscris proiectul de 
lege privind modificarea articolului 140 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
Fiscal, PLx 75/2012. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât 
semnificaţiile sintagmelor "produsul turistic" şi "pachetul de servicii", astfel cum 
sunt reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 755/2011, cu modificările ulterioare, nu se regăsesc printre 
categoriile de bunuri sau servicii pentru care Directiva 112/2006/CE privind sistemul 
comun al taxei pe valoarea adaugată, cu modificările şi completările ulterioare, permite 
statelor membre implementarea unor cote reduse de TVA. 
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Faţă de aceste considerente, membrii Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi                  
(3 voturi împotrivă şi 4 abţineri), avizarea negativă a iniţiativei legislative. 
               La punctul cinci al ordinii de zi în avizare, a fost înscris proiectul de 
lege privind modificarea Codului Fiscal, PLx  76/2012. 

 Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna Oana Iacob, şef 
serviciu, a subliniat punctul de vedere al Guvernului și anume că nu susţine 
adoptarea acestei iniţiativei legislative. 

 Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât 
eliminarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri, în cazul clădirilor ce aparţin 
instituţiilor publice, presupune alocarea de la bugetul de stat a cotelor 
corespunzătoare impozitului pe clădiri, fapt care nu ar conduce la o creştere a 
veniturilor bugetului de stat, ci doar la o redirecţionare a veniturilor acestuia. 

      De asemenea, eliminarea exceptării de la plata impozitului pe clădirile 
aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat” ar fi costisitoare pentru instituţie, acestea fiind în 
imposibilitate de a asigura funcţionarea bazei de reprezentare şi protocol. 

Faţă de aceste considerente, membrii Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
negativă a iniţiativei legislative. 
              La punctul șase al ordinii de zi în avizare, a fost înscris proiectul de 
lege pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003, PLx 86/2012. 

    Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât 
măsura propusă ar conduce la o diminuare semnificativă a veniturilor bugetului de 
stat, provenite din taxe şi redevenţe miniere. 

     De asemenea, ar trebui să se aibă în vedere faptul că punerea în evidenţă 
a unei părţi importante din aceste rezerve minerale a fost realizată cu finanţare din 
fonduri publice, ceea ce impune ca şi compensarea scăderii acestor rezerve să 
păstreze raportul cu sursa de finanţare. 

     Mai mult decât atât, schimbarea de regim juridic propusă poate avea 
consecinţe atât asupra obligaţiilor României decurgând din calitatea de stat 
membru al Uniunii Europene, cât şi asupra obligaţiilor asumate prin diferite acte 
juridice. 

Faţă de aceste considerente, membrii Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
negativă a iniţiativei legislative. 
    Membrii Comisiei, luând act de faptul că niciun reprezentant al 
ministerelor invitate pentru a-și prezenta punctul de vedere asupra acestui proiect 
de lege nu a fost prezent la şedința Comisiei, au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, sesizarea Ministrului pentru Relaţia cu Parlamentul asupra acestei stări de 
fapt. 
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              La punctul șapte al ordinii de zi în avizare, a fost înscris proiectul de 
Lege pentru modificarea şi completarea art.16 din Legea nr.13/2007 privind 
energia electrică, PLx 87/2012. 
   Reprezentantul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de 
Afaceri, domnul Alexandru Săndulescu, director general, a subliniat punctul de 
vedere al Guvernului și anume că nu susţine adoptarea acestei iniţiativei 
legislative. 

  Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât  
alineatul (2) al articolului 96 din Legea nr.123/ 2012 a energiei electrice şi a 
gazelor naturale prevede că ,,La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă                 
Legea energiei electrice nr. 13/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, cu 
excepţia art. 7-11”. În consecinţă, proiectul de lege a rămas fără obiect. 

Faţă de aceste considerente, membrii Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
negativă a iniţiativei legislative. 
              La punctul opt al ordinii de zi în avizare, a fost înscris proiectul de 
Lege pentru completarea art.256  din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
PLx 99/2012. 
              Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna Oana Iacob, şef 
serviciu, a subliniat punctul de vedere al Guvernului și anume că nu susţine 
adoptarea acestei iniţiativei legislative. 

  Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât 
punctul 75 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004  pentru aprobarea Normelor 
Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, prevede că „În cazul în care terenul, 
proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, este închiriat, concesionat sau 
arendat în baza unui contract de închiriere, de concesiune ori de arendare, după 
caz, impozitul pe teren se datorează de către proprietar (...)". 

     Mai mult decât atât, în cazul în care impozitul pe teren ar fi datorat de 
către arendaş, această măsură ar fi greu de administrat, deoarece ar trebui ţinută o 
dublă evidenţă fiscală, atât pe numele arendaşului, cât şi pe numele proprietarului 
de drept al terenurilor respective. 

Faţă de aceste considerente, membrii Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
negativă a iniţiativei legislative. 
              La punctul nouă al ordinii de zi, în avizare, a fost proiectul de Lege 
pentru completarea art.38 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,                  
PLx 145/2012. 
   Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna Anca 
Cotrobescu, a subliniat punctul de vedere al Guvernului și anume că nu susţine 
adoptarea acestei iniţiativei legislative. 
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  Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât            
articolul 38 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare,  ce se propune a fi completat, face referire la impozitul pe 
profit, aplicabil persoanelor juridice. 

Potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, contribuabilii care datorează 
impozit pentru veniturile obţinute din arendarea bunurilor agricole, conform 
prevederilor Cap. 4 - Venituri din cedarea folosinţei bunurilor din Titlul III                 
- Impozitul pe venit al Codului fiscal sunt persoanele fizice. La determinarea 
impozitului, cota de 16% se aplică asupra venitului net stabilit prin deducerea din 
venitul brut a cheltuielilor calculate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului 
brut. Contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net în sistem real pe 
baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. 

Faţă de aceste considerente, membrii Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
negativă a iniţiativei legislative. 
              La punctul zece al ordinii de zi, în avizare, a fost înscris proiectul de 
Lege pentru modificarea art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,    
PLx 146/2012. 
              Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, domnul Gheorghe 
Marinașu, șef serviciu, a subliniat punctul de vedere al Guvernului și anume că 
nu susţine adoptarea acestei iniţiativei legislative. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a 
iniţiativei legislative. 
             La punctul unsprezece al ordinii de zi, în avizare, a fost înscris 
proiectul de Lege privind contractele de investiţii de interes public,                 
PLx  171/2012. 
   Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna Oana Iacob, sef 
serviciu, a subliniat punctul de vedere al Guvernului și anume că nu susţine 
adoptarea acestei iniţiativei legislative. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât 
articolul 1166 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu 
modificările ulterioare, prevede următoarele: „Contractul este acordul de voinţe 
dintre două sau mai multe persoane cu intenţia de a constitui, modifica sau stinge 
un raport juridic", în consecinţă publicitatea unor contracte, precum şi a clauzelor 
acestora ar trebui să rămână la aprecierea părţilor contractante. 

De asemenea, contractele încheiate de statul român cu partenerii străini 
în domeniul investiţiilor sunt perfectate, după caz, în conformitate cu prevederile 
acordurilor internaţionale în domeniul investiţiilor la care România este parte. 

Mai mult decât atât,  publicarea unor contracte deja încheiate poate fi 
făcută doar cu acordul statelor cu care România a încheiat tratate internaţionale în 
domeniul investiţiilor şi care prevăd condiţii de publicitate contrare. 
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Faţă de aceste considerente, membrii Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
negativă a iniţiativei legislative. 
              La punctul doisprezece al ordinii de zi, în avizare, a fost înscris 
proiectul de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, PLx 177/2012. 
 Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna Oana Iacob, sef 
serviciu, a subliniat punctul de vedere al Guvernului și anume că nu susţine 
adoptarea acestei iniţiativei legislative. 

 Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică 
întrucât prestările de servicii de publicitate (indiferent prin ce mijloace, 
respectiv prin presă sau alte canale) nu figurează în lista bunurilor şi serviciilor 
pentru care Directiva 112/2006/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea 
adaugată, cu modificările şi completările ulterioare, permite statelor membre 
aplicarea unei cote reduse de TVA. 

  Faţă de cele prezentate mai sus, membrii Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

              La punctul treisprezece al ordinii de zi, în avizare,  a fost înscris 
proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, PLx 179/2012. 
              Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna Oana Iacob, sef 
serviciu, a subliniat punctul de vedere al Guvernului și anume că nu susţine 
adoptarea acestei iniţiativei legislative. 

     Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât 
modificarea propusă, respectiv deducerea contravalorii impozitului achitat din 
cuantumul chiriei aferente spaţiului închiriat, face obiectul contractului încheiat 
între părţile contractante, reglementat prin Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările ulterioare şi nu prin Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

     Mai mult decât atât, adoptarea unei astfel de soluţii legislative ar genera 
un impact negativ atât asupra veniturilor bugetului de stat, cât şi asupra veniturilor 
bugetelor locale. 

Faţă de aceste considerente, membrii Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
negativă a iniţiativei legislative. 
              La punctul paisprezece al ordinii de zi, în avizare, a fost înscris 
proiectul de Lege pentru modificarea alin. (4) al art. 21 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, PLx 185/2012. 
              Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna Gabriela Ștefan, 
consilier superior, a subliniat punctul de vedere al Guvernului și anume că nu 
susţine adoptarea acestei iniţiativei legislative. 
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              În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de  
voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra acestei iniţiative 
legislative. 
              La punctul cincisprezece al ordinii de zi, în avizare, a fost înscris 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.24/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, procedură de urgenţă,                
PLx  296/2012. 
              Reprezentantul Ministerului Afacerilor Europene, doamna Miruna 
Năstase, consilier afaceri europene, a subliniat faptul că promovarea acestui act 
normativ este determinată de necesitatea respectării angajamentelor asumate de 
Guvernul României în Scrisoarea de intenţie şi în Memorandumul tehnic de 
înţelegere încheiate ca urmare a Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre 
România şi Fondul Monetar Internaţional, referitoare la reglementarea şi 
supravegherea sistemului financiar-bancar şi simplificarea declarării şi plăţii 
impozitului pe câştigul din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile 
sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise. În vederea alinierii la 
aqius-ul comunitar, este necesară adoptarea actelor cu putere de lege şi a actelor 
administrative pentru conformarea cu prevederile Directivei 2011/96/UE din 30 
noiembrie 2011 privind regimul fiscal comun care se aplică societăţilor–mamă şi 
filialelor acestora din diferite state membre (reformată). 
              Reprezentantul Ministerului Afacerilor Europene, doamna Ana Maria 
Ciobanu,  consilier afaceri europene, a subliniat faptul că, întrucât începând cu            
1 ianuarie 2013 intră în vigoare Directiva 2011/16/UE privind cooperarea 
administrativă în domeniul fiscal transpusă în Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, 
republicată, privind Codul de procedură fiscală se impune abrogarea Directivei 
nr. 77/799/CEE privind asistenţa reciprocă între autorităţile competente din 
statele membre în domeniul taxării directe şi impunerii primelor de asigurare, cu 
amendamentele ulterioare din Codul fiscal.  

     În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative în forma adoptată de Senat, 
cu recomandarea ca la Comisia sesizată în fond să se modifice textul 
ordonanţei de urgenţă a Guvernului astfel încât să se realizeze traducerea în 
limba română a cuvintelor şi expresiilor din alte limbi folosite în  cuprinsul 
actului normativ. 
              La punctul șaisprezece al ordinii de zi, în avizare, a fost înscrisă 
propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de Guvern nr.30/2011, care 
modifică și completează Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, precum și pentru 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, PLx 299/2012. 
              Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, domnul Mihai Brăgaru, 
șef serviciu, a subliniat punctul de vedere al Guvernului și anume că nu susţine 
adoptarea acestei iniţiativei legislative. 
              Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au constatat că propunerea legislativă nu se justifică 
întrucât prevederile  alineatului (1) al articolului XI din Ordonanţa Guvernului nr. 
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30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi-au produs deja efectele la data de                  
30 iunie 2012. 
              Faţă de cele prezentate mai sus, membrii Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi,                  
avizarea negativă a iniţiativei legislative. 
              La punctul șaptesprezece al ordinii de zi, în avizare, a fost înscris 
proiectul de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în 
cadrul fiscal-bugetar, PLx  303/2012. 
             Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, domnul Marin Cojoc, 
director general adjunct, a subliniat faptul că prin adoptarea Legii pentru 
aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar se 
prevede: aprobarea plafoanelor pe termen mediu pentru anumiţi indicatori 
bugetari, ceea ce va permite încurajarea deciziilor de politici sustenabile fiscal 
prin cunoaşterea principiilor fiscale şi a regulilor privind veniturile, cheltuielile şi 
soldul bugetar, datoria publică; menţinerea unor măsuri adoptate în anii                 
2009-2011, adoptarea unor acte normative în anul 2012, precum şi noi măsuri 
care să conducă la o monitorizare mai riguroasă a cheltuielilor bugetare; 
aprobarea acestei legi permite un management solid şi transparent. Strategia 
fiscal-bugetară pe orizontul de referinţă 2012-2014 a fost conturată în contextul 
cadrului general intern şi internaţional, marcat încă de riscuri şi incertitudini, de 
tipare divergente de creştere economică de la o ţară la alta, de reintensificarea 
tensiunilor geopolitice, de posibilitatea unei corecţii dezordonate a 
dezechilibrelor pe plan internaţional, precum şi în contextul perspectivelor 
interne încă fragile ale principalilor indicatori macroeconomici. Acest proiect de 
lege a fost elaborat potrivit prevederilor Legii responsabilităţii fiscal-bugetare                 
nr. 69/2010.           
              Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, domnul Marin Cojoc, 
director general adjunct, a subliniat faptul că prin promovarea proiectului de act 
normativ se urmăreşte: stabilirea de ţinte obligatorii pentru o serie de indicatori 
bugetari prevăzuţi la art. 20 din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare                 
nr. 69/2010 pentru anul 2013 şi 2014; alocarea, cu eficienţă, a fondurilor publice 
şi o mai mare responsabilitate a ordonatorilor principali de credite în cheltuirea 
banilor publici; o mai mare disciplină financiară. 
              În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de  
voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma adoptată de 
Senat. 
              La punctul optsprezece al ordinii de zi, în avizare, a fost înscrisă 
propunerea legislativă pentru modificarea articolului 29618 al Legii nr.571 din 22 
decembrie 2003 privind Codul fiscal, Plx  307/2012. 
             Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, domnul Laurențiu 
Alexandrescu,  șef serviciu, a subliniat punctul de vedere al Guvernului și anume 
că nu susţine adoptarea acestei iniţiativei legislative.  
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              Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au constatat că propunerea legislativă nu se justifică 
întrucât implicaţiile financiare generate de iniţiativa legislativă prin aplicarea 
acesteia ar avea un impact negativ asupra veniturilor bugetului general 
consolidat.  
              Faţă de cele prezentate mai sus, membrii Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi                  
(2 abţineri), avizarea negativă a iniţiativei legislative. 
              La punctul nouăsprezece al ordinii de zi, în avizare, a fost înscrisă 
propunerea legislativă privind modificarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modificările și completările ulterioare, Plx  308/2012. 
              Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna Gheorghița 
Toma, șef serviciu, a subliniat punctul de vedere al Guvernului și anume că nu 
susţine adoptarea acestei iniţiativei legislative. 
              În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a 
iniţiativei legislative. 
              La punctul douăzeci al ordinii de zi, în avizare, a fost înscrisă 
propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.279/2010 privind aprobarea 
OUG nr. 58/2010 privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale,  Plx 315/2012. 
             Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna Gheorghița 
Toma, șef serviciu, a subliniat punctul de vedere al Guvernului și anume că nu 
susţine adoptarea acestei iniţiativei legislative. 
              Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au constatat că propunerea legislativă nu se justifică 
întrucât, potrivit condiţiilor Acordului de finanţare de tip preventiv cu Uniunea 
Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, România s-a angajat să respecte 
criteriul de performanţă privind încadrarea în ţinta stabilită de deficit bugetar. 

De asemenea, potrivit dispoziţiilor articolului 62 din Legea nr.24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, “dispoziţiile de modificare 
şi de completare se încorporează, de la data intrării lor în vigoare, în actul de bază, 
identificându-se cu acesta. Intervenţiile ulterioare de modificare sau de completare 
a acestora trebuie raportate tot la actul de bază”. Întrucât Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea 
nr.279/2010, cu modificările ulterioare, constituie un act de modificare, 
prevederile acesteia s-au încorporat, de la data publicării, în cadrul Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Prin 
urmare, potrivit normelor de tehnică legislativă, orice intervenţie ulterioară trebuie 
să se refere la Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi nu la legea de aprobare a unei ordonanţe de urgenţă a 
Guvernului de modificare a acesteia. 
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               Faţă de cele prezentate mai sus, membrii Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi,                 
avizarea negativă a iniţiativei legislative. 
               La punctul douăzeci și unu al ordinii de zi a fost înscris punctul 
DIVERSE. 
              Membrii Comisiei și-au prezentat punctele de vedere referitoare la 
contextul economic și financiar în care se află România și au hotărât, pentru buna 
informare şi documentare a membrilor Comisiei, invitația adresată domnului 
Daniel Chițoiu, ministrul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, 
alături de directorul general al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării 
în Industrie, de a participa la o dezbatere, în cadrul Comisiei, în data de marți, 
25 septembrie 2012, începând cu ora 14,00, referitoare la procesul de 
privatizare din țara noastră, cu referire la stadiul privatizării OLTCHIM 
S.A.   
              De asemenea, membrii Comisiei au hotărât adresarea unei invitații de a 
participa la o dezbatere în cadrul Comisiei parlamentare, în data de marți,                 
25 septembrie 2012, începând cu ora 14,00, domnului Constantin Buzoianu, 
președintele Comisiei de supraveghere a asigurărilor, referitoare la blocajul 
financiar existent pe piața asigurărilor. 

               Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în zilele de 12 şi 13 septembrie 2012, cu următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea OUG nr. 86/2011 pentru modificarea şi 
completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, PLx 697/2011                 
–studiu. 
2. Proiectul de Lege privind vânzarea terenurilor aflate în domeniul privat al 
statului, cu destinaţie curţi-construcţii, aferente activelor (construcţii) din 
patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat la data înfiinţării lor, 
vândute persoanelor fizice/juridice, în cadrul procesului de privatizare sau 
lichidare a societăţilor, PLx 142/2012 –studiu. 
3. Propunerea legislativă pentru completarea art. 84 din OUG nr. 51/1998 privind 
valorificarea unor active ale statului, Plx 158/2012-studiu. 
4. Comunicare – Principii comune privind mecanismele naţionale de corecţie, 
COM (2012) 342-studiu. 

               În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca 
dezbaterea pe marginea iniţiativelor legislative să aibă loc într-o şedinţă ulterioară. 

    
PREŞEDINTE, 
Mihai TUDOSE 
 
                                               SECRETAR,     
        Horia GRAMA 

                                                                      
                 

 
                  Consilier parlamentar 

Anca Chiser  
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