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SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 7, 8 și 9 noiembrie 2017 
 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în ziua de                
7 noiembrie 2017, în intervalul orar 1600-1800.  

       La lucrările Comisiei din data de 7 noiembrie 2017, au fost prezenţi următorii domni deputaţi:                 
Laurențiu Nistor, Ghilea Gavrilă, Mocanu Adrian, Itu Cornel, Antal István-János, Botez Mihai-Cătălin, Burciu 
Cristina, Durbacă Eugen, Gheorghe Andrei Daniel, Mihalescul Dumitru, Pistru-Popa Eusebiu-Manea, Presură 
Alexandra, Stoica Bogdan-Alin, Șimon Gheorghe, Tripa Florin-Dan și Vișan George-Gabriel.  

Doamna deputat Oana-Mioara Bîzgan-Gayral a absentat de la lucrările Comisiei, aflându-se în 
delegație externă. Domnii deputați Mihai Tudose și Mihai Doru Oprișcan au absentat de la lucrările Comisiei.  

 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Laurențiu Nistor. 
            Domnul președinte Laurențiu Nistor a supus la vot ordinea de zi a Comisiei.                               
            Cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi a ședinței Comisiei. 

 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanțe i Guvernului nr. 21/2017 pentru modificarea 

și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei 
Naționale de Prognoză,  PLx 354/2017 - fond; 

2. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței  Guvernului nr. 4/201 7 pentru modificarea 
și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, PLx 348/2017 – aviz. 

 
La primul punct al ordinii de zi

     La dezbaterile ședinței Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, a participat, în 
calitate de invitat, din partea Comisiei Naţionale de Prognoză, domnul președinte Ion Ghizdeanu, secretar de 
stat în Ministerul Finanțelor Publice.           

 a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței 
Guvernului nr. 21/2017 pentru modificarea și completarea Ordon anței Guvernului nr. 22/2007 privind 
organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză,  PLx 354/2017 – fond. 

În timpul dezbaterilor domnul președinte Laurențiu Nistor a formulat amendamente.  Supuse la vot, 
amendamentele au fost aprobate cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă), fiind însușite de membrii 
Comisiei. 

 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Laurențiu Nistor a supus la vot propunerea de aprobare a 
unui raport de adoptare a proiectul de lege, cu amendamente admise, propunere care  a fost aprobată cu 
majoritate de voturi (4 voturi împotrivă). 
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La punctul doi al ordinii de zi

     La dezbaterile ședinței Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, au participat, în 
calitate de invitați, din partea Comisiei Naţionale de Prognoză, domnul președinte Ion Ghizdeanu, secretar de  
stat în Ministerul Finanțelor Publice, doamna șef serviciu Antoaneta Neagoe și doamna consilier superior 
Costina Călin.  

  a fost înscris proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței  
Guvernului nr. 4/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind C odul fiscal,       
PLx 348/2017 – aviz. 

      

În timpul dezbaterilor membrii Comisiei au aprobat, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă), 
amendamente formulate pentru respectarea normelor de tehnică legislativă. 

 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Laurențiu Nistor a supus la vot propunerea de avizare 
favorabilă a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu amendamente admise, propunere care a fost 
aprobată cu majoritate de voturi  (1 vot împotrivă). 

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

8 noiembrie 2017, în intervalul orar 830-1200, respectiv,  1300-1630 şi în ziua de  9 no iembrie 2 0 1 7 ,  în 
intervalul orar 830-1230 , având următoarea ordine de zi:  

 
 1. Proiectul de Lege pentru  modificarea art. 25 alin. (4)  lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal, PL-x 395/2017  – studiu; 

2. Propunerea legislativă pentru  abrogarea art. 165 alin. (2)  din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală,  Pl-x 412/2017  – studiu. 

 

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

 
 

 
              PREŞEDINTE, 
 
 
            Laurențiu NISTOR  
                                                                    SECRETAR, 
 
 
                                                                      Cornel  ITU   
 
 

                                                                     Consilier parlamentar  
                                                                                                                                              Alina Cristina Hodivoianu 
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