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    Comisia pentru politică economică, 
                reformă şi privatizare 

                      Bucureşti,  21.05.2015 
                      Nr. 4c-1/166 

      

   PROCES-VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
din  zilele de 19 şi 21 mai 2015 

 
 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat 
lucrările în ziua de 19 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.  Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea                 

Legii nr. 571/2003 coroborată cu HG 44/2004 privind Codul Fiscal cu Normele 
Metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare,                 
Pl-x 143/2015 – aviz; 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea  articolului 57, alineatul (4) şi 
a articolului 84, alineatul (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,                 
Pl-x 151/2015 – aviz; 

3.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative 
precum și alte măsuri, procedură de urgență, PL-x 404/2015 – aviz. 

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

privind modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 coroborată cu HG 44/2004 
privind Codul Fiscal cu Normele Metodologice de aplicare, cu modificările şi 
completările ulterioare, Pl-x 143/2015 – aviz. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din 
partea Ministerului Finanțelor Publice: domnul secretar de stat Attila Gyorgy. 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, domnul secretar de stat Attila 
Gyorgy, a prezentat principalele modificări aduse prin propunerea legislativă. 
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Domnul secretar de stat Attila Gyorgy a precizat faptul că, punctul de vedere al 
Guvernului cu privire la adoptarea acestei inițiative legislative este negativ. 

Domnul secretar de stat Attila Gyorgy a afirmat faptul că, propunerea vizează 
instituirea unei noi destinații pentru impozitul pe venit datorat de persoana fizică în 
condițiile în care există deja reglementări în legătură cu posibilitatea direcționării de 
către contribuabili a unei sume din impozitul de pe veniturile din salarii, precum și pe 
veniturile care presupun definitivarea anuală a impozitului pentru susținerea 
entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii, unităților de 
cult precum și pentru acordarea de burse private, conform Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

În încheiere, domnul secretar de stat Attila Gyorgy a spus că în actualul sistem 
de impozitare, cota unică de 16% se aplică asupra venitului impozabil corespunzător 
fiecărei surse din fiecare categorie de venit şi nu permite calcularea procentului de 
până la 2% la valoarea venitului global anual realizat, deoarece noţiunea de ,,venit 
global" nu este prevăzută în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), avizarea 
negativă a iniţiativei legislative. 

Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea  articolului 57, alineatul (4) şi a articolului 84, alineatul (2) din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, Pl-x 151/2015 – aviz. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din 
partea Ministerului Finanțelor Publice: domnul secretar de stat Attila Gyorgy. 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, domnul secretar de stat Attila 
Gyorgy, a prezentat principalele modificări aduse prin propunerea legislativă. 

Domnul secretar de stat Attila Gyorgy a subliniat faptul că, punctul de vedere 
al Guvernului cu privire la adoptarea acestei inițiative legislative este negativ. 

Astfel, domnul secretar de stat Attila Gyorgy a precizat faptul că, nu este 
posibilă includerea unităţilor de învăţământ de stat din sistemul naţional de 
învăţământ în categoria entităţilor care pot beneficia de sumele direcţionate 
reprezentând până la 2% din impozitul anual pe venit, având în vedere că pentru 
finanţarea educaţiei naţionale au loc anual alocări de sume din bugetul de stat şi din 
bugetele autorităţilor publice locale. Modificările propuse prin prezenta iniţiativă 
legislativă ar crea inechitate faţă de alte instituţii care au acelaşi regim de finanţare. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă și o abținere), 
avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

Pe punctul trei al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative precum și alte măsuri, procedură de urgență, 
PL-x 404/2015 – aviz. 
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La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitaţi, 
din partea Ministerului Afacerilor Interne: doamna Irina Alexe - secretar general 
adjunct, Ministerului Finanțelor Publice: doamna Ana-Maria Enache - șef serviciu, 
Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri: domnul 
Cornel Bobâlcă - director, Ministerului Tineretului și Sportului: domnul Călin Buzgău 
– subsecretar de stat, Secretariatului General al Guvernului: domnul Liviu Robert 
Neagu – secretar general adjunct. 

Reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne a precizat faptul că, prin 
proiectul de act normativ se propune acordarea normei de hrană, prevăzută de 
legislația în vigoare, întregului personal al poliției locale, astfel cum s-a solicitat de 
către sindicatele reprezentative din care face parte acest tip de personal.  

În continuare reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne a dorit să 
sublinieze faptul că, între solicitările unităţilor administrativ teritoriale și numărul de 
locuri puse la dispoziție de minister în anul 2015 există o diferență de peste 400 de 
polițiști locali care mai trebuie să urmeze curs de formare inițială, urmare acestui 
fapt, prin acest proiect de lege se propune prelungirea termenului obligației de 
școlarizare de la 5 ani la 6 ani. 

Reprezentantul Secretariatului General al Guvernului a precizat că prin acest 
act normativ se propune transferul responsabilității Ministerului Finanțelor Publice 
către Secretariatul General al Guvernului cu privire la elaborarea și implementarea 
politicii în domeniul sistemelor de control intern/managerial și se asigură o mai bună 
adaptare a standardelor Comisiei Europene și a standardelor COSO (Comitetul 
Entităților Publice de Sponsorizare a Comisiei Tradway, SUA) la necesitățile 
entităților publice din țara noastră. 

De asemenea, reprezentantul Secretariatului General al Guvernului a afirmat și 
faptul că, cu prilejul acestor schimbări se armonizează unele prevederi ale        
Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar 
preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu bunele practici în 
domeniul controlului intern. 
        Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice a prezentat principalele 
modificările aduse prin acest proiect de lege. 

Reprezentantul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și 
Mediului de Afaceri a dorit să facă precizări în legătură cu Societatea Comercială 
Complexul Energetic Hudedoara – S.A., respectiv, Societatea Comercială Complexul 
Energetic Oltenia – S.A. care sunt angajate în procesul de restructurare și privatizare. 
În cazul celor două societăți impunându-se adoptarea unor măsuri de protecție socială 
a persoanelor concediate. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă și o abținere), 
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative în forma adoptată de Senat. 
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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în ziua de 21 mai 2015, începând cu orele 8,30 până la orele 12,30, cu 
următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege privind insolvența persoanelor fizice,               
PL-x 579/2014 – studiu; 

2.  Proiectul de Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 285 din               
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,   PL-x 126/2015 – studiu; 

3.  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  
 

            
 

                        Şef serviciu 
                                                                                                                  Graziella Segărceanu 

 

                                      Consilier parlamentar:   
                                                                                                               Alina Hodivoianu 
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