
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

    Comisia pentru politică economică, 
                reformă şi privatizare 

                      Bucureşti,  02.04.2015 
                      Nr. 4c-1/120 

   SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
din  zilele de 31 martie şi 2 aprilie 2015 

 
 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 
31 martie 2015, în intervalul orar 1000-1300, respectiv 1400-1800. 

La lucrările Comisiei, din data de 31 martie 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, Ursărescu Dorinel.  

Lucrările au fost conduse de către domnul Horia Grama, preşedintele Comisiei pentru 
politică economică, reformă şi privatizare. Domnii deputaţi Andrei Dominic Gerea, Mihai Tudose, 
respectiv, Gheorghe Udrişte au absentat de la lucrările Comisiei. 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
 1. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 34 alin. (2) din Legea nr. 82/1991 a 

contabilității,  Pl-x 221/2015 – aviz; 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 
procedură de urgență, PL-x 268/2015 – aviz; 

 3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2015 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, PL-x 283/2015 – aviz; 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2015 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2007 privind 
Gruparea europeană de cooperare teritorială, PL-x 285/2015 – aviz; 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, Pl-x 297/2015 – aviz; 

6. Propunerea legislativă pentru completarea Codului Fiscal, Pl-x 298/2015 – aviz. 
La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 

modificarea art. 34 alin. (2) din Legea nr. 82/1991 a contabilității, Pl-x 221/2015 – aviz.  
La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din partea 

Ministerului Finanţelor Publice, doamna Alexandra Lazăr – director adjunct și doamna Elena Iancu 
– şef serviciu. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice le-a prezentat membrilor Comisiei 
principalele prevederi ale inițiativei legislative.  

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
au constatat faptul că, propunerea legislativă nu se justifică întrucât conform prevederilor 
alineatului (2) al articolului 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, din categoria persoanelor juridice de 
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interes public ale căror situaţii financiare anuale sunt supuse auditului financiar nu mai fac parte 
organizaţiile fără scop patrimonial care primesc finanţări din fonduri publice, această 
eliminare constituind şi obiectul de reglementare al prezentei iniţiative legislative.  Pe cale de 
consecinţă, propunerea legislativă a rămas fără obiect.                        

Domnul președinte Horia Grama a propus membrilor Comisiei avizarea negativă a 
propunerii legislative. Supusă la vot, propunerea de avizare negativă a iniţiativei legislative a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
297/2004 privind piața de capital, procedură de urgență, PL-x 268/2015 – aviz. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitaţi, din partea 
Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.): domnul Alexandru Marian Balaban – șef serviciu, 
iar din partea Ministerului Finanţelor Publice, doamna Oana Iacobescu– şef serviciu și doamna 
Eliza Gereanu – expert. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că, prin inițiativa legislativă se 
urmărește modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare.  

Astfel, intervențiile legislative vizează eliminarea unor obstacole care împiedică evoluția 
pieței de capital din România, pentru a continua dezvoltarea unei astfel de piețe eficiente și 
competitive cu celelalte piețe de capital din Uniunea Europeană, cu respectarea drepturilor 
fundamentale ale investitorilor, prin simplificarea regimului ofertelor publice și al listărilor de 
acțiuni și obligațiuni, prin eliminarea pragurilor de deținere a acțiunilor emise de operatorii de piață 
și a S.I.F. care creează blocaje în funcționarea acestor entități și a unor prevederi restrictive 
referitoare la condițiile de întrunire a cvorumului și de adoptare a hotărârilor generale ale 
acționarilor, etc. 

Reprezentantul Autorităţii de Supraveghere Financiară a precizat faptul că, proiectul de act 
normativ are un impact determinant asupra mediului de afaceri, având în vedere că, prin eliminarea 
barierelor identificate, se facilitează o potențială reclasificare a pieței de capital din România și 
implicit a economiei naționale, de la categoria Piață de Frontieră (Frontier Market) la Piață 
Emergentă (Emerging Market).  

Supusă la vot, propunerea de avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma 
adoptată de Senat, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Pe punctul trei al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, PL-x 283/2015 – aviz. 

Domnul președinte Horia Grama a propus membrilor Comisiei amânarea dezbaterilor 
asupra acestei inițiative legislative deoarece inițiatorii proiectului de lege, respectiv, reprezentanții 
Ministerului Finanțelor Publice, au absentat de la lucrările Comisiei. Supusă la vot, propunerea a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Pe punctul patru al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței Guvernului nr. 9/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială, PL-x 
285/2015 – aviz. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitaţi, din partea 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, doamna Elena Cucoş– şef  birou și 
doamna Zdrenghea Claudia – consilier. 

Reprezentantul  Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice le-a prezentat 
membrilor Comisiei principale prevederi ale inițiativei legislative și a răspuns întrebărilor domnilor 
deputați. 

Supusă la vot, propunerea de avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma 
adoptată de Senat, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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Pe punctul cinci al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,  Pl-x 297/2015 – aviz. 

În urma dezbaterilor, a fost supusă la vot propunerea de avizarea negativă a iniţiativei 
legislative. Propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi  (2 voturi împotrivă). 

Pe punctul șase al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru completarea 
Codului Fiscal, Pl-x 298/2015 – aviz. 

În urma dezbaterilor, a fost supusă la vot propunerea de avizarea negativă a iniţiativei 
legislative. Propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă și o 
abținere). 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în ziua de 
2 aprilie 2015, începând cu orele 8,30 până la orele 12,30, cu următoarea ordine de zi: 

 1. Propunerea legislativă ”Legea meșteșugarilor artizani”, Pl-x 110/2015 – studiu; 
 2.  Proiectul de Legea pentru modificarea alin. (2) al art. 285 din Legea nr. 571/2003 privind 

Codul Fiscal, PL-x 126/2015 – studiu; 
 3.  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 coroborată 

cu Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 privind Codul Fiscal cu Normele Metodologice de aplicare, cu 
modificările și completările ulterioare, Pl-x 143/2015 – 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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