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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în ziua 
de  4  februarie 2020,  în intervalul orar 1000-1230, respectiv, 1400-1700. 

Din totalul de 17 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, 
au participat 13 deputați. Au absentat de la lucrările Comisiei următorii deputați:                     
Adrian Mocanu,  Eugen Durbacă, Eusebiu-Manea Pistru-Popa și Doru Mihai Oprișcan. 
Domnul deputat Florin Dan Tripa a fost înlocuit de domnul deputat George Gabriel Vișan. 

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

          1. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 
privind plata defalcată a TVA,  PLx 479/2019 – aviz; 
          2. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal,  PLx 578/2019 – aviz; 
          3. Proiectul de Lege privind incubatoarele și acceleratoarele de afaceri ,           
PLx 628/2019 – aviz; 
          4. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 132 din 31 mai 2017 privind 
asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor 
prin accidente de vehicule şi tramvaie,  PLx 635/2019 – aviz; 
          5. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor 
de suine din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru activitatea de reproducţie,           
PLx 640/2019 – aviz; 
          6. Proiectul de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil 
anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice 
autorizate, PLx 641/2019 – aviz; 
          7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, PLx 646/2019 – aviz; 

8. Proiectul de Lege pentru completarea art. 60 pct. 1 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, PLx 647/2019 – aviz. 
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     La primul punct al ordinii de zi

La dezbaterile ședinței Comisiei a participat, din partea Ministerului Finanțelor Publice, 
doamna Rodica State, consilier superior. 

 a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA,  PLx 479/2019 – 
aviz. 

Reprezentantul Ministerului Finan țelor Publice, doamna Rodica State, consilier superior, 
a susținut avizarea nefavorabilă a acestui proiect de lege, deoarece Ordonanța Guvernului 
nr. 23/2017 a fost abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2019, astfel 
încât proiectul de lege supus  avizării, nu mai are obiect.    

 Domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor Comisiei avizarea 
nefavorabilă a iniţiativei legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

 

    La punctul doi al ordinii de zi

La dezbaterile ședinței Comisiei a participat, din partea Ministerului Finanțelor Publice, 
doamna  Anda Petreanu, expert superior. 

 a fost înscris proiectul de Lege privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,  PLx 578/2019 – aviz. 

     Domnul deputat Daniel Gheorghe, în calitate de inițiator, a susținut avizarea favorabilă a 
acestui proiect de lege, aducând argumente în acest sens.  
 Supusă la vot, proiectul de lege nu a întrunit numărul necesar de voturi, nici pentru  
avizarea nefavorabilă (5 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 4 abțineri), nici pentru avizarea 
favorabilă (2 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 5 abțineri). 
  În această situație, domnul președinte Gheorghe Șimon le-a propus membrilor Comisiei 
reluarea votului asupra iniţiativei legislative, în ședința de săptămâna viitoare. Supusă 
la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 

La punctul trei al ordinii de zi

La dezbaterile ședinței Comisiei a participat, în calitate de invitat, din  partea 
Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, domnul Darius Vodă, director.  

 a fost înscris proiectul de Lege privind incubatoarele 
și acceleratoarele de afaceri,  PLx 628/2019 – aviz. 

Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, domnul Darius 
Vodă, director, a dorit să facă unele precizări în legătură cu modul de aplicare a proiectului 
de lege începând cu anul 2016 și până în pre zent. Astfel, reprezentantul Ministerului 
Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, domnul director Darius Vodă, a prezentat 
situația actuală a dezvoltării sectorului IMM-urilor din țara noastră, precum și importanța 
sprijinului care trebuie acordat IMM-urilor aflate în faza de start-up.  

Domnia sa a subliniat faptul că prin acest proiect de act normativ se răspunde mai multor 
nevoi ale antreprenorilor români, având în vedere importanța sprijinului acordat ulterior 
înființării unei afaceri. Astfel, principalele modificări aduse prin acest nou act normativ se 
referă la clarificarea mecanismului de analiză din perspectiva practicii Uniunii Europene, 
redefinirea unor termeni și expresii, introducerea și definirea unor termeni și expresii noi în 
scopul creșter ii preciziei si coerentei reglementării, crearea cadrului legislaț ie în ceea ce 
privește acceleratoarele de afaceri dar și simplificarea procedurilor de acordare a titlului de 
incubator de afaceri.  
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Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, domnul Darius 

Vodă, director, a subliniat faptul că, având în vedere amploarea modificărilor aduse cadrului 
legal existent privind incubatoarele și acceleratoarele de afaceri, s -a considerat necesară 
elaborarea unui nou proiect de act normativ pentru o mai mare claritate si precizie a 
normelor legale precum și pentru sistematizarea legislativă. 
  Domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor Comisiei avizarea 
favorabilă a iniţiativei legislative, în forma adoptă de Senat. Supusă la vot, propunerea 
a fost aprobată cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă). 
 

      La punctul patru al ordinii de zi

La dezbaterile ședinței Comisiei au participat, în calitate de invitați, din  partea 
Autorității de Supraveghere Financiară, domnul Cristian Roșu , vicepreședinte și domnul 
Dorin Dumitrescu, responsabil Reglementare.  

 a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea 
Legii nr. 132 din 31 mai 2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto 
pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie,                   
PLx 635/2019 – aviz. 

Reprezentantul Autorității de Supraveghere Financiară, domnul Cristian Roșu ,  
vicepreședinte, a prezentat punctul de vedere al A.S.F., transmis anterior Comisiei, aducând 
argumente pentru avizarea nefavorabilă a acestui proiect de lege.  
     În urma examinării inițiativei legislative şi a opiniilor exprimate, domnul președinte 
Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor Comisiei avizarea nefavorabilă a iniţiativei 
legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi                   
(o abținere). 
      La punctul cinci al ordinii de zi

La dezbaterile ședinței Comisiei a participat, în calitate de invitat, din  partea 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnul  Nicolae Cristea,  consilier superior. 

 a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
Programului de susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa 
pentru activitatea de reproducţie,  PLx 640/2019 – aviz. 

Reprezentantul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnul Nicolae Cristea, 
consilier superior, a susținut avizarea  favorabilă  a acestui proiect de lege.  

Domnul președinte Gheorghe Șimon  a atras atenția asupra faptului că, reglementările 
propuse ar fi trebuit introduse sub forma unor intervenţii legislative de modificare şi/sau 
completare a actului normativ de bază, respectiv, Legea nr. 195/2018.  

În urma examinării inițiativei legislative şi a opiniilor exprimate, domnul președinte 
Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor Comisiei avizarea nefavorabilă a iniţiativei 
legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (o abținere). 
      La punctul șase al ordinii de zi

La dezbaterile ședinței Comisiei a participat, din partea Ministerului Finanțelor Publice, 
doamna Mariana Moldovan, consilier superior. 

 a fost înscris proiectul de Lege privind unele măsuri 
de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea 
şi anumitor activităţi economice autorizate, PLx 641/2019 – aviz. 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna Mariana Moldovan, consilier 
superior, a susținut avizarea nefavorabilă a acestui proiect de lege și anume faptul că nu s-a 
respectat principiul neutralității fiscale.  
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 În urma examinării inițiativei legislative şi a opiniilor exprimate, domnul președinte 
Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor Comisiei avizarea nefavorabilă a iniţiativei 
legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
      La punctul șapte al ordinii de zi

La dezbaterile ședinței Comisiei au participat, din partea Ministerului Finan țelor Publice, 
domnul Ionuț Cojocaru, șef serviciu și doamna Anca Cotrobescu, consilier superior. 

 a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, PLx 646/2019 – aviz. 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna Anca Cotrobescu, consilier 
superior, a adus argumente pentru avizarea nefavorabilă a inițiativei legislative.  
       În urma examinării inițiativei legislative şi a opiniilor exprimate, domnul președinte 
Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor Comisiei avizarea nefavorabilă a iniţiativei 
legislative. Supusă la vot inițiativa legislativă nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru 
avizarea negativă (5 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 2 abțineri). 
  În această situație, domnul președinte Gheorghe Șimon le-a propus membrilor Comisiei, 
reluarea votului asupra iniţiativei legislative, în ședința din săptămâna următoare. 
Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
     La punctul opt al ordinii de zi

La dezbaterile ședinței Comisiei au participat, din partea Ministerului Finanțelor Publice, 
doamna Costina Călin, consilier superior. 

 a fost înscris proiectul de Lege pentru completarea 
art. 60 pct. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, PLx 647/2019 – aviz. 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna  Costina Călin, consilier 
superior, a susținut avizarea nefavorabilă a acestei inițiative legislative.  
 În urma examinării inițiativei legislative şi a opiniilor exprimate, domnul președinte 
Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor Comisiei avizarea favorabilă a iniţiativei 
legislative, în forma adoptată de Senat. 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 5 februarie 2020, în intervalul orar 1000-1230, precum și în ziua de                  
6 februarie 2020, în intervalul orar 830-1230,  având următoarea ordine de zi:  
           1. Proiectul de Lege privind funcționarea Băncii de Dezvoltare a României – 
Eximbank S.A., PL-x 457/2017  – studiu; 
           2. Proiectul de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea B ăncii de 
Dezvoltare a României – S.A., procedură de urgență, PL-x 57/2018  – studiu; 
           3. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative și 
stabilirea unor măsuri în domeniul administra ției publice centrale, PL-x 202/2018  – studiu. 
      În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat  
într-o şedinţă ulterioară.  
 
 
 

        PREŞEDINTE, 
 

         Gheorghe ȘIMON  
                  

          Consilieri parlamentari: 
                       Alina Cristina Hodivoianu                                                                                    
                       Anca Magdalena Chiser 
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