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PROCES-VERBAL 
al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 6, 7 și 8 februarie 2018 
 

 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 6 februarie 2018, în intervalul orar 1500-1800. 

Din totalul de 19 membri ai Comisiei, au participat toți deputaţii. Domnul deputat 
Dumitru Mihalescul a fost înlocuit de domnul deputat Bogdan Iulian Hu țucă. 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Laurențiu Nistor. 
Domnul președinte Laurențiu Nistor a propus suplimentarea ordinii de zi a Comisiei, 

- ANEXA la ordinea de zi, cu punctul DIVERSE: Alegerea unui nou președinte al 
Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare . Supusă la vot, propunerea a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1. DIVERSE:  Alegerea unui nou președinte al Comisiei pentru politică economică, 

reformă și privatizare; 
2. Proiectul de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil 

anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice 
autorizate, PL-x 453/2017 – aviz; 

3. Proiectul de Lege privind funcționarea Băncii de Dezvoltare a României – 
Eximbank S.A.,  PL-x 457/2017  – aviz; 

4. Proiectul de Lege privind anularea unor obligații fiscale, PL-x 458/2017  – aviz;  
5. Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri 

pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice 
și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției cu modificările și 
completările ulterioare, Pl-x 528/2017  – aviz;  

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului                  
nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
procedură de urgență, PL-x 542/2017  – aviz;  

7. Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, PL-x 550/2017  – aviz;  

8. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 4 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 98/2016 
privind achizițiile publice, PL-x 565/2017  – aviz;  

9. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul Fiscal, PL-x 572/2017  – aviz;  

10. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, PL-x 587/2017  – aviz;  
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11. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal, Pl-x 604/2017  – aviz;  

12. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor 
economice ale statului, procedură de urgență, PL-x 489/2017  – fond;  

13. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii societăților 31/1990,                
Pl-x 440/2017  – fond comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități. 

 
 

 

Şedinţa Comisiei a început cu examinarea punctului 1 – DIVERSE:  Alegerea unui 
nou președinte al Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare.  

Cu adresa nr. 3c-14/100 din 6 februarie 2018, a fost înaintată Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare propunerea Grupului parlamentar al Partidului Social 
Democrat  din Camera Deputaţilor, înregistrată sub nr. 4c-1/14 din 6 februarie 2018, prin care 
domnul deputat  Gheorghe Șimon a fost nominalizat pentru ocuparea funcţiei de preşedinte 
al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, în locul domnului deputat 
Laurențiu Nistor. 

Având în vedere propunerea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat din 
Camera Deputaţilor, în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (7) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, numirea domnului deputat Gheorghe Șimon  în 
funcţia de preşedinte al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare.  

În continuare, lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Gheorghe 
Șimon. 

La punctul doi al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege privind unele măsuri 
de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construc ții edificate pe acestea și 
anumitor activități economice autorizate, PL-x 453/2017 – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, a u 
participat, în calitate de invitați , din partea Ministerului Finanțelor Publice, d oamna director 
general Toma Gheorghița, doamna  șef serviciu Constanța-Alina Cojan și doamna consilier 
Angelica Voinea.  

Întrucât, la data ședinței Comisiei nu am primit punctul de vedere al Guvernului asupra 
inițiativei legislative, domnul președinte Gheorghe Șimon le-a propus membrilor Comisiei, 
amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra proiectului de lege. Supusă la vot, 
propunerea a fost aprobată cu  unanimitate de voturi. 

La punctul trei al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege privind funcționarea 
Băncii de Dezvoltare a României – Eximbank S.A.,  PL-x 457/2017  – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, a u 
participat, în calitate de invitați , din partea Băncii Naționale a României, doamna O ana 
Bălănescu – expert principal și domnul Adrian Dumitru – expert principal și din partea 
Ministerului Finanțelor Publice, domnul director general Ștefan Nanu. 

Întrucât, la data ședinței Comisiei nu am primit punctul de vedere al Guvernului asupra 
inițiativei legislative, domnul președinte Gheorghe Șimon le-a propus membrilor Comisiei, 
amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra proiectului de lege. Supusă la vot, 
propunerea a fost aprobată cu  unanimitate de voturi. 

La punctul patru al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege privind anularea 
unor obligații fiscale, PL-x 458/2017  – aviz. 
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La dezbaterile ședinței Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, a u 
participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului Finanțelor Pu blice, doamna consilier 
Adelina Ștefan și domnul Gabriel Mohora - expert asistent. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon a propus avizarea favorabilă 
a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată 
cu  majoritate de voturi  (3 voturi împotrivă și o abținere). 

La punctul cinci al ordinii de zi  a fost înscrisă propunerea legislativă de modificare 
a Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea 
demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și 
sancționarea corupției cu modificările și completările ulterioare, Pl-x 528/2017  – aviz. 

 La dezbaterile ședinței Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, a 
participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Justiției, doamna secretar de stat                
Sofia Mariana Moț.  

Doamna secretar de stat Sofia Mariana Moț le -a prezentat membrilor Comisiei 
principalele considerente pentru care punctul de vedere al ministerului este negativ, 
considerându-se necesară respingerea inițiativei legislative.  

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon a propus avizarea negativă a 
propunerii legislative. Supusă la vot, ropunerea de respingere a inițiativei legisl ative a fost 
aprobată cu  majoritate de voturi (1 vot împotrivă și o abținere). 

La punctul șase  al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, procedură de urgență, PL-x 542/2017  – aviz.  

La dezbaterile ședinței Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, a u 
participat, în calitate de invitați , din partea Ministerului Finanțelor Publice, doamna dire ctor 
general Toma Gheorghița, doamna  șef serviciu Constanța-Alina Cojan și doamna consilier 
Angelica Voinea.  

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon a propus avizarea favorabilă 
a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată 
cu  majoritate de voturi (6 voturi împotrivă). 

La punctul șapte  al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege privind 
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal , PL-x 550/2017  – 
aviz.  

La dezbaterile ședinței Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, a 
participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Finanțelor Publice, doamna director 
adjunct Monica Bizon.  

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat faptul că inițiativa legislativă nu se justifică întrucât nu respectă  
prevederile articolului 21 din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010,  
republicată, conform cărora ,,în cazurile în care se fac propuneri de acte normative care 
conduc la diminuarea veniturilor bugetare, se va elabora fișa financiară potrivit prevederilor 
art. 15 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare , care trebuie să 
îndeplinească cel puțin una dintre următoarele condi ții: 

a) să aibă avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Consiliului fiscal, conform 
căruia impactul financiar a fost luat în calcul în prognoza veniturilor bugetare și nu afectează 
țintele bugetare anuale și pe termen mediu; 



 4 

b) să fie însoțită de propuneri de măsuri de compensare a impactului financiar 
respectiv, prin majorarea altor venituri bugetare. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon a propus avizare avizarea 
negativă a iniţiativei legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu  majoritate de 
voturi (5 abțineri). 

La punctul opt al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea 
art. 4 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice , PL-x 565/2017  – 
aviz.  

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei au constatat faptul că inițiativa legislativă nu 
se justifică întrucât  dispozițiile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă transpunerea reglementările 
Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 
privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE, care la                                  
art. 2 alin. (1) pct. 4 prevede că <<„organisme de drept public" înseamnă organismele 
care au toate caracteristicile următoare: a) sunt înfiinţate în scopul specific de a răspunde 
unor necesităţi de interes general, fără caracter industrial sau comercial; >> 

Mai mult decât atât, paragraful (10) din preambulul Directivei 2014/24/UE 
prevede că „(...) un organism care funcţionează în condiţii normale de piaţă, care urmăreşte 
obţinerea unui profit şi care suportă pierderile care rezultă din exercitarea activităţii sale nu 
ar trebui să fie considerat ca fiind un „organism de drept public”, deoarece necesităţile de 
interes general, pentru îndeplinirea cărora a fost creat sau pentru care i s-a încredinţat 
sarcina de a le îndeplini, pot fi considerate a avea caracter industrial sau comercial." 

 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon a propus avizarea negativă a 
iniţiativei legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu  majoritate de voturi                                         
(2 voturi împotrivă și 3 abțineri). 

La punctul nouă al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, PL-x 572/2017  – aviz.  

Întrucât, la data ședinței Comisiei nu am primit punctul de vedere al Guvernului asupra 
inițiativei legislative, domnul președinte Gheorghe Șimon le-a propus membrilor Comisiei, 
amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra proiectului de lege. Supusă la vot, 
propunerea a fost aprobată cu  unanimitate de voturi. 

La punctul zece al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea 
Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, PL-x 587/2017  – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, a 
participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Finanțelor Publice, domnul Gabriel 
Mohora - expert asistent. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon a propus avizarea favorabilă 
a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată 
cu  unanimitate de voturi. 

La punctul unsprezece al ordinii de zi  a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Pl-x 604/2017  – aviz. 

Întrucât, la data ședinței Comisiei nu am primit punctul de vedere al Guvernului asupra 
inițiativei legislative, domnul președinte Gheorghe Șimon le-a propus membrilor Comisiei, 
amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra propunerii legislative. Supusă la vot, 
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propunerea a fost aprobată cu  unanimitate de voturi. 
La punctul doisprezece al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege privind 

unele măsuri pentru protejarea intereselor economice ale statului, procedură de urgență, 
PL-x 489/2017  – fond. 

La dezbaterile ședinței Comisiei pentru politică economică, reformă  şi privatizare, au 
participat, în calitate de invitați, din partea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului: 
domnul președinte Florin Daniel Geantă, doamna vicepreședintă Violeta Tudorie și doamna 
director Cristina Gociu, din partea Fondului Proprietatea, domnul Cătălin Nicoliță – consilier 
superior, din partea Bursei de Valori București, domnul Adrian Tănase – CEO, respectiv, din 
partea Ministerului Finanțelor Publice, domnul șef serviciu Marius Răduț. 

Reprezentantul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, domnul președinte 
Florin Daniel Geantă, a solicitat amânarea dezbaterilor asupra inițiativei legislative, pentru o 
perioadă de două luni, timp necesar pentru constituirea unui grup de lucru interministerial care 
să găsească soluți ile cele mai bune, în vederea amendării inițiativei legislative, astfel încât 
prevederile acesteia să nu aibă repercusiuni nefavorabile asupra economiei.  

Întrucât, la data ședinței Comisiei nu am primit punctul de vedere al Guvernului asupra 
inițiativei legislative, domnul președinte Gheorghe Șimon le-a propus domnilor deputați, 
amânarea cu o lună a dezbaterilor asupra proiectului de lege. Supusă la vot, propunerea a 
fost aprobată cu  unanimitate de voturi. 

La punctul treisprezece al ordinii de zi  a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii societăților 31/1990, Pl-x 440/2017  – fond comun cu Comisia juridică, 
de disciplină și imunități. 

 La dezbaterile ședinței Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, au 
participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului Justiției, doamna secretar de stat Sofia 
Mariana Moț și din partea  Ministerului Finanțelor Publice, domnul Gabriel Mohora - expert 
asistent. 

Domnul președinte Gheorghe Șimon a precizat faptul că s-a primit raport preliminar 
de respingere, cu un amendament respins din partea Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități. 

Reprezentul Ministerului Justiției, doamna secretar de stat Sofia Mariana Moț, a dorit să 
sublinieze faptul că, ministerul nu sus ține adoptarea inițiativei legislative, în forma prezentată. 
           În timpul dezbaterilor, s-a constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât din  
propunerea de abrogare a art. 14 din  Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, nu reiese clar dacă se urmăreşte extinderea posibilităţii 
creării de societăţi unipersonale, sau intenţia inițiatorilor propunerii legislative a fost aceea de 
a se elimina societăţile unipersonale din rândul societă ților. 

În acest sens, oricare ar fi fost intenţia de reglementare, măsura abrogării nu este 
suficientă, fiind absolut necesară corelarea cu restul dispoziţiilor Legii societăţilor                           
nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Astfel, în cazul în care inițiatorii propunerii legislative au urmărit eliminarea categoriei 
societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic, era necesară abrogarea tuturor prevederilor 
legale care, împreună cu art. 14, instituie regimul special al societăţii cu răspundere limitată 
cu acţionar unic. 

Dimpotrivă, dacă intenţia a fost de a extinde societatea unipersonală asupra celorlalte 
tipuri de societăţi (în măsura în care specificul acestora ar permite o structură cu un singur 
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asociat), se impunea o reglementare detaliată, pe fiecare tip de societate (societate pe acţiuni, 
societate în nume colectiv, societate cu răspundere limitată) şi o analiză a impactului măsurii, 
atât din perspectiva mediului de afaceri, precum şi sub aspectul incidenţei asupra altor 
domenii (fiscalitate, contabilitate, materia prevenirii şi combaterii spălării banilor). 

Pe de altă parte, prin iniţiativa legislativă, se urmăreşte eliminarea obligativităţii 
depunerii, la înmatricularea societătii și la schimbarea sediului social, a certificatului emis de 
organul fiscal. Prin eliminarea condiţiei restrictive instituite prin art. XIII pct. 1, referitor la 
art. 17 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri 
pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, se pot crea premisele apariţiei 
unor situaţii în care într-un imobil să funcţioneze un număr de societăţi mai mare decât cel al 
încăperilor/spaţiilor distincte existente. 

Mai mult decât atât, importanţa obţinerii celerităţii în înregistrarea/înscrierea 
operaţiunilor societăţilor nu trebuie să transforme operaţiunile de înmatriculare/înregistrare în 
domeniul societar în activităţi strict formale, lăsând fără relevanţă controlul prealabil 
înmatriculării.  

În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi 
(9 voturi împotrivă), să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii 
legislative pentru modificarea Legii societăţilor 31/1990, cu un amendament respins. 
 

 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările 
în ziua de 7 februarie 2018, în intervalul orar 830-1130, respectiv, în ziua de                         
8 februarie 2018, în intervalul orar 830-1230  având următoarea ordine de zi:  
 1. Proiectul de Lege pentru completarea art. 131 din Legea societăților nr. 31/1990 ,                         
PL-x 554/2017  – studiu; 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2017 
privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică – S.A., ca urmare a reorganizării 
Regiei Autonome ”Editura Didactică și Pedagogică” prin transformare ,  PL-x 600/2017                    
– studiu. 

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

 
 

 
 

               PREŞEDINTE, 
 
 

             Gheorghe ȘIMON  
 
                                                                  SECRETAR, 
 

 

                                                          George-Gabriel VIȘAN     
                     
 
 
 

                                                                                  Consilier parlamentar  
                                                                                                                                                   Alina Cristina Hodivoianu 


