
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
       Comisia pentru politică economică, 
                   reformă şi privatizare 

                         Bucureşti,  21.04.2016 
                        Nr. 4c-1/120 
 

SINTEZA 
 lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 19 și 21 aprilie 2016 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 19 
aprilie 2016, în intervalul orar 830-1300, respectiv, 1400-1800.  

La lucrările Comisiei, din data de 19 aprilie 2016, au fost prezenţi următorii domni deputaţi: Mihai 
Tudose, Marian Neacșu, Palaşcă Viorel, Vainer Aurel, Dumitru Georgică, Itu Cornel, Blăjuț Viorel –Ionel, 
Buican Cristian, Caloianu Mario-Ernest, Cazan Mircea Vasile, Chirvăsuţă Laurenţiu, Ciocan Dan, Fejér 
László Ődőn, Andrei Dominic Gerea, Gheorghe Andrei Daniel, Horia Grama,  Guran Virgil, Nicolae 
Alexandri, Nicolae Florian, Smarandache Miron Alexandru, Şimon Gheorghe și Ursărescu Dorinel.  

Domnul deputat Flavius-Luigi Măduță a fost înlocuit de către domnul deputat Mircea Titus 
Dobre.  

Lucrările au fost conduse de către domnul Mihai Tudose, preşedintele Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare. 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
  1. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 268/2001 privind 
privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a 
statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului,  Pl-x 675/2015- AVIZ; 
           2. Propunerea legislativă pentru completarea art. 140 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal,   Pl-x 124/2016- AVIZ;  
           3. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Pl-x 
126/2016- AVIZ; 
           4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, procedură de urgenţă, PL-x 47/2012 - 
retrimis de plenul Camerei Deputaţilor pentru o nouă dezbatere, FOND comun cu Comisia 
juridică, de disciplină și imunități; 
 5. Proiectul de Lege privind impozitul specific unor activități, PL-x 26/2016. 
 
 La primul punct al ordinii de zi

 La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, din partea  Agenției 
Domeniilor Statului: domnul secretar de stat Ilie Dumitru Haralambie Mitea și doamna Dana Ionescu – 
director. 

 a fost înscrisă propunerea legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare 
terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției 
Domeniilor Statului, Pl-x 675/2015- AVIZ. 

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

          Pe punctul doi al ordinii de zi

           La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului 
Finanțelor Publice: doamna director general adjunct Oana Iacob. 

 a fost înscrisă propunerea legislativă pentru completarea art. 140 
alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,  Pl-x 124/2016- AVIZ. 
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 Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna director general adjunct Oana Iacob, a 
precizat faptul că ministerul nu susține adoptarea inițiativei legislative. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
constatat faptul că, propunerea legislativă nu se justifică întrucât la data de  1 ianuarie 2016 a intrat în 
vigoare Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 502 alin. (1) 
pct. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare a fost abrogată.                                   
Pe cale de consecinţă, propunerea legislativă a rămas fără obiect. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

Pe punctul trei al ordinii de zi

           La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului 
Finanțelor Publice: doamna director general adjunct Oana Iacob. 

 a fost înscrisă propunerea legislativă privind completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Pl-x 126/2016- AVIZ. 

 Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna director general adjunct Oana Iacob, a 
precizat faptul că ministerul nu susține adoptarea inițiativei legislative. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
constatat faptul că, propunerea legislativă nu se justifică întrucât la data de 1 ianuarie 2016 a intrat în 
vigoare Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 502 alin. (1) 
pct. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare a fost abrogată.                                   
Pe cale de consecinţă, propunerea legislativă a rămas fără obiect. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative. 
 Pe punctul patru al ordinii de zi

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, din partea 
Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri: doamna secretar de stat Anca 
Magdalena Chiser, domnul secretar de stat Neculai Banea și doamna Arcadia H inescu – consilier 
personal cabinet secretar de stat, Departamentului pentru Relația cu Parlamentul: domnul Ciprian Bucur – 
ministru delegat pentru Relația cu Parlamentul și domnul Daniel Mărăcineanu – director cabinet, 
Ministerului Finanțelor Publice: doamna secretar de stat Daniela Pescaru, domnul director Ioan Răceu și 
doamna Lucia Negoiță – consilier superior, Ministerului Transporturilor: domnul secretar de stat Ion 
Aurel Stanciu și domnul Daniel Căprărin - șef serviciu, Ministerului Energiei:  doamna secretar de stat 
Corina Popescu și domnul Alexandru Alexe – consilier personal cabinet secretar de stat, Regiei 
Autonome Rasirom: domnul director general Aurelian Țolescu. 

 a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, procedură de urgenţă, PL-x 47/2012 - retrimis de plenul Camerei 
Deputaţilor pentru o nouă dezbatere, FOND comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose le-a prezentat membrilor Comisiei raportul suplimentar 
preliminar de adoptare, cu amendamente admise şi respinse, transmis Comisiei noastre de către 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

Domnul președinte Mihai Tudose le-a prezentat membrilor Comisiei amendamentele   primite din 
partea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri și Ministerului Finanțelor 
Publice. 

Domnul președinte Mihai Tudose a supus spre dezbatere, și ulterior, votului, fiecare amendament, 
cu modificările aduse în cadrul şedinţei. 

Cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei au hotărât adoptarea acestor amendamente. 
Domnul deputat Virgil Guran a formulat două amendamente. Supuse la vot, acestea au fost 

aprobate cu majoritate de voturi (o abținere). 



 3 

În urma reexaminării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să întocmească Raportul preliminar înlocuitor pe care să îl înainteze 
Comisiei juridice,  de disciplină şi imunităţi, prin care să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre 
dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu amendamente admise şi 
respinse. 

 Pe punctul cinci al ordinii de zi

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, din partea Autorității 
Naționale pentru Turism: doamna Ioana Rusu – manager public și doamna Veronica Georgescu – consilier, 
Departamentului pentru Relația cu Parlamentul: domnul Ciprian Bucur – ministru delegat pentru Relația 
cu Parlamentul și domnul Daniel Mărăcineanu – director cabinet. 

 a fost înscris proiectul de Lege privind impozitul specific 
unor activități, PL-x 26/2016. 

 Din partea Ministerului Finanțelor Publice, nu a participat la lucrările ședin ței Comisiei 
niciun reprezentant, cu toate că invitația către minister a fost transmisă, în timp util, în data de 18 aprilie 
a.c., sub numărul de adresă: 4c-1/115 .  

Menționăm faptul că, anterior începerii lucrărilor ședinței Comisiei, cu ocazia întrunirii grupului 
de lucru, de la ora 1200

 Precizăm faptul că, reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice care s-au prezentat la 
întrunirea grupului de lucru nu au onorat și invitația din partea Comisiei  în ceea ce privește 
participarea la lucrările şedinţei unde aveau loc dezbateri pe fond ale acestei inițiative legislative. 

, din partea Ministerului Finanțelor Publice au participat la dezbateri următoarele 
persoane: domnul secretar de stat Gabriel Biriș, domnul Daniel Vâlcu – director adjunct, doamna 
Gheorghița Toma - șef serviciu, doamna Liliana Micu – consilier și doamna Adelina Ștefan – consilier. De 
asemenea, a participat la întrunire și doamna Daniela Plăvicheanu – director general în cadrul Comisiei 
Naționale de Prognoză. 

În cadrul ședinței Comisiei, dom nul președinte Mihai Tudose le-a prezentat domnilor deputați un 
scurt istoric cu privire la inițiativa legislativă, respectiv, modul de lucru convenit, la nivelul Comisiei, cu 
privire la formularea de amendamente pe marginea inițiativei. 

Astfel, domnul președinte Mihai Tudose a precizat faptul că, în urma discuțiile care au avut loc cu 
ocazia întâlnirii dintre reprezentanții conducerii Comisiei pentru politică economică, reformă și 
privatizare și cei ai Ministerului Finanțelor Publice , s-a desprins necesitatea înființării unui grup de 
lucru care să analizeze și să propună modificări și completări pe marginea proiectului de Lege privind 
impozitul specific unor activități (Plx26/2016).  

  La propunerea domnului președinte Mihai Tudose, în data 5 aprilie 2016 m embrii Comisiei au 
votat, în unanimitate, înființarea grupului de lucru sus menționat, care urma să elaboreze amendamente 
de modificare și completare a proiectului de lege. 

De asemenea, Ministerul Finanțelor Publice, la solicitarea membrilor Comisie, a tri mis lista 
nominală cu privire la reprezentanții desemnați din partea ministerului, de a participa la întrunirile 
grupului de lucru. 

Membrii grupului de lucru s-au întrunit pentru prima dată, luni, 11 aprilie a.c. cu reprezentanții 
Ministerului Finanțelor P ublice.  De asemenea, membrii grupului de  lucru  s-au întâlnit în data de 18 
aprilie a.c. și cu reprezentanții Autorității Naționale de Turism (A.N.T.), respectiv, ai patronatelor și 
asociațiilor de profil (Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor din România (H.O.R.A)., 
Federația Patronatelor din Turismul Românesc (F.P.T.R.), Organizația Patronală a Turismului Balnear din 
România (O.P.T.B.R.), Federa ția Industriei Hoteliere din Românie (F.I.H.R.). 

În cadrul acestor întâlniri dintre membrii grupului de lucru  și reprezentanții Ministerului 
Finanțelor Publice, respectiv, Autorității Naționale de Turism și cei ai patronatelor și asociațiilor de 
profil, în urma exprimării punctelor de vedere argumentate ale participanților, s -au formulat o serie de 
amendamente la inițiativa legislativă.  
           Domnul deputat Mircea Titus Dobre, inițiator al proiectului de lege, le -a prezentat membrilor 
Comisiei principalele amendamente care au fost aduse inițiativei legislative, în urma întrunirilor avute cu 
reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice, Autorității Naționale de Turism, respectiv, patronatelor și 
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asociațiilor de profil. 
Reprezentantul Autorității Naționale de Turism, doamna manager public Ioana Rusu,  a precizat 

faptul că A.N.T.-ul susține ado ptarea acestei inițiative legislative, care este benefică pentru industria 
turismului, însă nu este de acord cu unul dintre amendamentele prezentate. Domnul președinte Mihai 
Tudose a  supus la vot propunerea reprezentantului ANT. Cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei au 
adoptat amendamentul. 

Domnul Ciprian Bucur, ministru delegat pentru Relația cu Parlamentul, a dorit să sublinieze faptul 
că, punctul de vedere al Guvernului nu coincide cu punctul de vedere prezentat de reprezentantul 
Autorității Naționale de Turism.  

În continuare, domnul Ciprian Bucur, ministru delegat pentru Relația cu Parlamentul a precizat 
faptul că, Guvernul este de acord cu adoptarea inițiativei legislativă, dar, sub rezerva însușirii, de către 
inițiator, a observațiilor și propunerilor prezentate. Astfel, Guvernul dorește limitarea cifrei de afaceri 
anuală netă, în echivalent lei, a persoanelor juridice, subiecți ai impozitului specific, până la plafonul 
500.000 euro, înlocuind plafonul propus de către inițiator, de 5.000.000 euro. 

Domnul deputat László Ődőn Fejér a dorit să sublinieze faptul că nu este de acord cu prevederile 
acestei inițiative legislative. 

Domnul președinte Mihai Tudose, a făcut unele precizări în legătură cu efectele benefice pe care le 
aduce inițiativa legislativă. Astfel, proiectul de lege aduce beneficii atât în domeniul creșterii veniturilor la 
bugetul de stat (datorită impulsionării, prin efectele inițiativei, a creșterii gradului de colectare la buget), 
respectiv, determină scăderea evaziunii fiscale prin diminuarea numărului de agenți economici care acum 
se află în zona gri a economiei (declarând doar o parte din profitul obținut și exportând o parte 
considerabilă din acest profit, prin intermediul companiilor offshore din cadrul paradisurilor fiscale). 

Domnul deputat Horia Grama, unul dintre membrii grupului de lucru, a dorit să le prezinte 
membrilor Comisiei un amendament. Cu majoritate de voturi (o abținere) amendamentul domnului 
deputat Horia Grama a fost adoptat. 
 Domnul președinte Mihai Tudose a supus votului membrilor Comisiei amendamentele, în bloc, 
aduse proiectului de lege. Cu majoritate de voturi (o abținere) amendamentele au fost aprobate. 
 Domnul președinte Mihai Tudose a supus la vot textul inițiativei legislative, cu amendamente 
admise. Cu majoritate de voturi (o abținere) inițiative legislativă, cu amendamente admise, a fost adoptată. 

Supuse la vot, anexele la textul inițiativei legislative, au fost votate cu majoritate de voturi (o 
abținere). 

Supus la vot, proiectul de lege, în integralitatea sa, cu amendamente admise si anexele, a fost votat 
cu majoritate de voturi (o abținere). 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în ziua de 21 
aprilie 2016, începând cu orele 1000 până la orele 1230, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea economică între 
Guvernul României și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei, semnat la București, la 20 
martie 2013, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată,   PL-x 138/2016 – studiu; 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de 
utilități publice nr. 51/2006,  PL-x 674/2015 – studiu. 

În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat într-o şedinţă 
ulterioară.   

 
     PREŞEDINTE, 
    Mihai TUDOSE 
                                                   SECRETAR,   
                          Cornel ITU                           

                                                                                                                    Şef serviciu 
                                                                                                                                              Lidia-Graziella Segărceanu 
 

                                                                                                                                        Consilier parlamentar                                                                                                                                                                                                                                                        
              Alina Cristina Hodivoianu   
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