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SINTEZA  

lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică,  
reformă şi privatizare 

din  zilele de 17 și 19 aprilie 2018 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în ziua de    
17 aprilie 2018,  în intervalul orar 830-1200, respectiv, 1300-1800. 

      La lucrările Comisiei din data de 17 aprilie 2018, au fost prezenţi următorii domni deputaţi: 
Gheorghe Șimon, Găvrilă Ghilea, Mocanu Adrian, Itu Cornel, Vișan George-Gabriel, Mihai-Cătălin 
Botez, Oana-Mioara Bîzgan-Gayral,Burciu Cristina, Durbacă Eugen, Gheorghe Andrei Daniel, 
Dumitru Mihalescul, Laurențiu Nistor, Doru Mihai Oprișcan, Pistru -Popa Eusebiu-Manea, Presură 
Alexandra, Stoica Bogdan-Alin, Mihai Tudose și Tripa Florin -Dan. Domnul deputat Antal István-
János a absentat de la lucrările Comisiei, aflându-se în delegație externă. 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Gheorghe Șimon. 
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1. 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; 

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

3. Propunerea legislativă pentru completarea art. 7 și modificarea art. 460  din Legea  
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Pl-x 9/2018  – aviz;  

4. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2011 privind 
dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, PL-x 84/2018  – aviz;  

5. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului               
nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, PL-x 85/2018  – aviz;  

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 2/2018 
pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
procedură de urgență, PL-x 97/2018  – aviz; 

7.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului                
nr. 104/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-
privat, procedură de urgență, PL-x 137/2018  –aviz; 

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de susținere a producătorilor din 
sectorul pescuitului și acvaculturii, PL-x 145/2018  – aviz; 

9. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 31 alin. (1) lit. b) din Legea privind 
achizițiile publice nr. 98/2016, Pl-x 151/2018  – aviz; 

10.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului              
nr. 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul 
achizițiilor publice, procedură de urgență,  PL-x 160/2018  – aviz. 

La primul punct al ordinii de zi a fost înscris 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. 
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La dezbaterile ședinței Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Finanțelor Publice, doamna șef serviciu Constanța-Alina Cojan și doamna șef serviciu Ruxandra 
Piciorea. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
constatat faptul că inițiativa legislativă nu se justifică întrucât nu respectă prevederile art. 138 alin. (5) 
din Constituţia României, republicată, care prevede că ,,Nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare”. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon le -a propus membrilor Comisiei, 
avizarea negativă a iniţiativei legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate 
de voturi.                                                             

La punctul doi 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.  

La dezbaterile șed inței Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului 
Finanțelor Publice, doamna șef serviciu Constanța-Alina Cojan. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
constatat faptul că inițiativa legislativă nu se justifică întrucât nu respectă dispozițiile 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 condiții: 

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; 

b) să fie însoțită de propuneri de măsuri de compensare a impactul ui financiar respectiv, 
prin majorarea altor venituri bugetare.” 
 În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon le -a propus membrilor Comisiei, 
avizarea negativă a iniţiativei legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de 
voturi (un vot împotrivă).                                                   

La punctul trei al ordinii de zi  a fost înscrisă propunerea legislativă pentru completarea 
art. 7 și modificarea art. 460 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  Pl-x 9/2018  – aviz.  

La dezbaterile ședinței Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului 
Finanțelor Publice, domnul șef serviciu Gheorghe Marinescu. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
constatat faptul că inițiativa legislativă nu se justifică întrucât  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificările și completările ulterioare,  prevede ca impozitul pe clădiri, în funcție de natura juridică 
a proprietarului, să se facă la aceeași bază de calcul și la aceleași cote, în funcție de destinația clădirii – 
rezidențială, nerezidențială sau mixtă. Astfel, în cazul clădirilor nerezidenţiale aflate în proprietatea 
persoanelor fizice şi juridice se aplică aceleaşi reguli fiscale ca mod de stabilire a cotei de impozitare şi 
de determinare a valorii de impozitare. De asemenea, prevederile art. 460 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare au un caracter general și se aplică pentru 
toate clădirile nerezidenţiale, indiferent de domeniul de activitate în care sunt folosite. 

În acest sens, se apreciază că prin adoptarea modificărilor propuse s-ar crea un tratament 
discriminatoriu care s-ar aplica persoanelor juridice, reprezentând o încălcare a prevederilor Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon le -a propus membrilor Comisiei, 
avizarea negativă a iniţiativei legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de 
voturi (un vot împotrivă și o abținere). 

La punctul patru al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege pentru completarea 
Ordonanței Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare 
pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în 
domeniul bancar,  PL-x 84/2018  – aviz.  



 3 

La dezbaterile ședinței Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea Autorității 
Naționale pentru Protecția Consumatorilor, doamna vicepreședinte Liliana Mincă,  Băncii Naționale a 
României, doamna consilier juridic Elena Dumitrescu, Asociației Române a Băncilor, domnul Florin 
Dănescu – președinte executiv, doamna Gabriela Folcuț - director executiv și doamna Luminița 
Malanciuc – expert juridic, Consiliului Patronatelor Bancare din România, domnul secretar general 
Bogdan Preda și  doamna Georgiana Murgulescu - director juridic, Consiliului Investitorilor Străini, 
domnul Criprian Sandu – Public Affairs Manager și doamna Alina  Arsani - analist, Asociației 
Societăților Financiare din România (ALB ROMÂNIA), doamna Melania Hăncilă – secretar general, 
doamna avocat Laura Tubite, domnul avocat Adrian Ispas, domnul avocat Vlan Sandru, Patronatului 
Creditului IFN, domnul președinte Io nuț Stan, domnul vicepreședinte Vasile Neagu și domnul 
vicepreședinte Ștefan Dumitru.  

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon le -a propus membrilor Comisiei, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. Supusă la vot, propunerea a 
fost aprobată cu majoritate de voturi (un vot împotrivă și 2 abțineri).                                                             

La punctul cinci al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege pentru completarea 
Ordonanței de urgenț ă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru 
consumatori, PL-x 85/2018  – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea Autorității 
Naționale pentru Protecția Consumatorilor, doamna vicepreședinte Liliana Mincă, Băncii Naționale a 
României, doamna consilier juridic Elena Dumitrescu, Asociației Române a Băncilor, domnul Florin 
Dănescu – președinte executiv, doamna Gabriela Folcuț - director executiv și doamna Luminița 
Malanciuc – expert juridic, Consiliului Patronatelor Bancare din România, domnul secretar general 
Bogdan Preda și doamna Georgiana Murgulescu - director juridic, Consiliului Investitorilor Străini, 
domnul Criprian Sandu – Public Affairs Manager și doamna Alina Arsani - analist, Asociației de 
Management al Creanțelor Comerciale, doamna Ana Bonea – reprezentant și domnul Emanuel Cernat – 
reprezentant, Asociației Societăților Financiare din România (ALB ROMÂNIA), doamna Melania 
Hăncilă – secretar general, doamna avocat Laura Tubite, domnul avocat Adrian Ispas, domnul avocat 
Vlan Sandru, EOS ISI ROMANIA SRL și TOP FACTORING, domnul Georg Mikael Kovacs – 
administrator și doamna jurist Doina Cobzaru- Matache.  

Întrucât până la data dezbaterilor nu s-a primit punctul de vedere al Guvernului cu privire la 
inițiativa legislativă și, totodată, reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice, deși au fost invitați la 
ședință pentru a-și susține punctul de vedere, nu s-au prezentat, domnul președinte Gheorghe Șimon 
le-a propus membrilor Comisiei amânarea cu două săptămâni a dezbaterilor asupra proiectului 
de lege. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul șase al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  procedură de urgență, PL-x 97/2018  – aviz. 

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

La punctul șapte al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2017 pentru modificarea și completarea Legii     
nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat, procedură de urgență, PL-x 137/2018  – aviz. 

Întrucât reprezentanții Guvernului, deși au fost invitați la ședință pentru a-și susține punctul de 
vedere, nu s-au prezentat, domnul președinte Gheorghe Șimon   le -a propus membrilor Comisiei 
amânarea cu două săptămâni a dezbaterilor asupra proiectului de lege. Supusă la vot, 
propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul opt al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
Programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii,                  
PL-x 145/2018  – aviz. 
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În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon le -a propus membrilor Comisiei, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. Supusă la vot, propunerea a 
fost aprobată cu majoritate de voturi  (un vot împotrivă).  

La punctul nouă al ordinii de zi  a fost înscrisă propunerea legislativă pentru modificarea 
art. 31 alin. (1) lit. b) din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016,  Pl-x 151/2018  – aviz. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
constatat faptul că inițiativa legislativă nu se justifică întrucât prevederil e  art. 31 alin. (1) lit. b) din 
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,  transpun 
dispozițiile art. 12 alin. (1) lit. b) din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE, publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Seria L 94, din 28 martie 2014. Astfel, prin aceste reglementări se 
stabilesc condițiile  pe care trebuie să le îndeplinească ,,un contract de achiziţii publice atribuit de o 
autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau public pentru״ a nu intra în domeniul 
de aplicare al directivei menționate mai sus, dispoziții ce prevăd ca ,, peste 80% din activităţile 
persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii atribuţiilor care îi sunt încredinţate 
de către autoritatea contractantă care o controlează (...) ”. Totodată, în paragraful 32 din preambulul 
Directivei 2014/24/UE se prevede astfel, „contractele de achiziţii publice atribuite persoanelor juridice 
controlate nu ar trebui să facă obiectul aplicării procedurilor prevăzute de (…) directivă dacă 
autoritatea contractantă exercită un control asupra persoanei juridice în cauză similar cu cel pe care îl 
exercită asupra departamentelor proprii, cu condiţia ca persoana juridică controlată să îşi desfăşoare 
peste 80% din activităţi în vederea efectuării sarcinilor care i-au fost atribuite de către autoritatea 
contractantă de control sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate 
contractantă, indiferent de beneficiarul executării contractului”. 

Prin urmare, adoptarea modificării propuse prin inițiativa legislativă ar reprezenta o încălcare a 
prevederilor Directivei 2014/24/UE. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon le -a propus membrilor Comisiei, 
avizarea negativă a iniţiativei legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate 
de voturi.                                                         

La punctul zece al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative cu impact în domeniul achizițiilor publice,  procedură de urgență,  PL-x 160/2018  – 
aviz. 

Întrucât reprezentanții Guvernului, deși au fost invitați la ședință pentru a-și susține punctul de 
vedere, nu s-au prezentat, domnul președinte Gheorghe Șimon   le -a propus membrilor Comisiei 
amânarea cu două săptămâni a dezbaterilor asupra proiectului de lege. Supusă la vot, 
propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în ziua 
de 19 aprilie 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. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 a societăților, 
Pl-x 60/2018 – 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            

 

                                                                 Consilieri parlamentari: 
                                                                                                                                        Alina Cristina Hodivoianu 
                         Anca Magdalena Chiser 

               
                    


		2018-04-23T17:18:30+0300
	Constantinescu Anda  Elena




