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

privatizare din  zilele de 09, 10 și 11 septembrie 2014  
 

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera 

Deputaților şi-a început lucrările în ziua de 09 septembrie 2014. 
Din totalul de 24 de membri ai Comisiei, au participat  23 de deputaţi, domnul 

deputat Gheorghe Udriște a absentat de la lucrările Comisiei. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de către preşedintele Comisiei pentru politică 

economică, reformă şi privatizare, domnul deputat Mihai Tudose.  
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, PL-x 16/2014, aviz. 

2. Propunere legislativă privind amânarea la plată a obligaţiilor fiscale datorate 
de operatorii economici care nu încasează creanţele la termenul de scadenţă de la 
instituţiile public, Pl-x 299/2014, aviz. 

3. Propunere legislativă pentru modifcarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal, Pl-x 303/2014, aviz. 

4. Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.50/2010 privind contractele pentru consumatori, PL-x 337/2014, aviz. 

5. Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, PL-x 345/2014, aviz 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor 
operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-
bugetare, PL-x 365/2014, aviz 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele şi tarifele 
nefiscale, PL-x 367/2014, aviz 

 La lucările Comisiei, au participat, în calitate de invitaţi, din partea: 
Ministerului Finanţelor Publice: doamna Ioana Petrescu, Ministrul Finanțelor 
Publice, domnul Dan Manolescu, Secretar de stat, domnul  Mihai Brăgaru, şef 
serviciu, doamna Felicia Teodorescu, consilier superior. Ministerului Economiei: 
domnul Cătălin Olteanu, Secretar de stat, doamna Ruxandra Anghel, doamna 
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Claudia Baicu, consiliere; Ministerului Afacerilor Interne: domnul Stelică 
Drăgulin, director general, Asociaţiei Române a Băncilor: doamna Gabriela 
Folcuţ, consilier. 

Pe primul punct al ordinii de zi, diverse, a fost înscris proiectul de lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2013 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea 
unor măsuri financiar-fiscale, PL-x 16/2014, aviz. 

Domnul președinte Mihai Tudose a multumit pentru prezența la înalt nivel, a 
conducerii Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru contribuția adusă de 
către specialiștii din cadrul Ministerului la centralizarea si evidențierea celor mai 
importante propuneri si sugestii venite din partea mediului economic si de afaceri 
referitoare la eficiența și aplicarea acestor norme.  

Domnia sa a subliniat că a fost un efort comun, al membrilor Comisiei pentru 
politică economică, reformă și privatizare din cadrul Camerei Deputaților, al 
specialistilor și al conducerii Ministerului Finanțelor, de a îmbunătăți acest proiect 
de lege în scopul asigurării scăderii fiscalității și pentru încurajarea mediului 
economic.  

Domnul președinte Mihai Tudose a subliniat faptul că, a trimis, spre analiza,  
către Ministerul  Finanțelor Publice  un set de amendamente, pe care le-a semnat în 
nume personal. 

Domnia sa a propus, ca mod de lucru în cadrul Comisiei, dezbaterea si 
analizarea, mai întâi, a amendamentelor pentru care s-a primit susținerea 
Ministerului Finantelor Publice, apoi a celorlalte amendamente primite.  

Supus votului membrilor Comisiei, modul de lucru a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi. 

Reprezentanta ministerului Finanțelor, doamna Ioana Petrescu, Ministrul 
Finantelor Publice, a precizat că susține amendamentele formulate de domnul 
presedinte Mihai Tudose si a prezentat, pe scurt, modificările și completările aduse 
proiectului de lege supus dezbaterilor.   

Domnia sa a subliniat ca principala modificare este reducerea cotei de 
impozitare, de la 1,5% la 1%, care vizează corelarea cu indicatorii de profitabilitate 
și influențarea pozitivă a competitivității companiilor românești în regiune. 

 De asemenea, domnia sa a mai adăugat faptul că o altă completare substanțiala 
a proiectului de lege vizează introducerea unei scutirii pentru constructiile situate in 
afara Romaniei pentru evitarea dublei impozitări internaționale a construcțiilor 
respective. Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat are o 
reglementare specifică activității de reprezentare și protocol a domeniului public, iar 
cladirile care se află în proprietatea statului se regăsesc în evidența contabilă a 
regiei. O altă modificare propusă vizează scutirea constructiilor detinute de 
structurile sportive, definite conform Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, 
cu modificarile si completarile ulterioare.  

Reprezentanta ministerului Finanțelor, doamna Ioana Petrescu, Ministrul 
Finantelor Publice, a multumit membrilor Comisiei și a dat asigurări ferme privind 
suportul domniei sale și al ministerului pe care îl conduce pentru orice propuneri 
legislative care vor conduce la scăderea fiscalității si încurajarea mediului de 
afaceri. 
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Domnul presedinte Mihai Tudose a prezentat, pe rând, amendamentele propuse, 
care au fost insusite de catre domnii deputati Mihai Tudose, Nicolae Alexandri,  
Vainer Aurel,  Itu Cornel,  Blăjuţ Viorel Ionel, Caloianu Mario  Ernest,  Ciocan 
Dan,  Gheorghe Andrei Daniel,  Grama Horia, Neacşu Marian, Nicolae Florian, 
Niculae Aurel, Smarandache Miron Alexandru, Şimon Gheorghe. 

Domnul presedinte Mihai Tudose a supus votului Comisiei, fiecare 
amendament în parte.  

Amendamentele au fost aprobate cu majoritate de voturi (o abtinere). 
Domnul presedinte Mihai Tudose a prezentat amendamentele propuse de catre 

domnii deputati Erdei D. István şi Fejér Lászlò. 
Aceste amendamente au fost respinse cu majoritate de voturi (o abtinere) 
Supus votului în integralitatea sa, proiectul de lege a fost avizat favorabil, cu 

amendamente admise și respinse, cu majoritate de voturi (o abţinere). 
 
La punctul doi al ordinii de zi, a fost înscrisă propunerea legislativă privind 

amânarea la plată a obligaţiilor fiscale datorate de operatorii economici care nu 
încasează creanţele la termenul de scadenţă de la instituţiile public, Pl-x 299/2014, 
aviz. 

Domnul președinte Mihai Tudose a prezentat, pe scurt, principalele modificări 
propuse prin această propunere  legislativă si anume: acordarea de facilităţi fiscale 
operatorilor economici care nu pot încasa creanţele de la instituţile publice la data 
termenului scadent, având în vedere faptul că statul nu poate asigura resursele 
financiare suficiente instituţiilor publice pentru a achita obligaţiile faţă de operatorii 
economici.  

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă 
şi privatizare au constatat faptul că, printr-o serie de acte normative, cum ar fi 
Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea 
obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între 
profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor 
arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte 
normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 140/2013, cu modificările 
ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea 
unor măsuri fînanciar-fiscale şi prorogarea unor termene, aprobată prin Legea               
nr. 221/2013, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind 
reglementarea acordării eşalonărilor la plată,  aprobată prin Legea  nr. 15/2012,  
cu modificările şi completările ulterioare, s-a creat cadrul necesar de reducere a 
arieratelor înregistrate de autorităţile/instituţiile publice. 

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

La punctul trei al ordinii de zi, a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modifcarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, Pl-x 303/2014, 
aviz. 

In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
amânarea cu 60 de zile a avizării acestui proiect de lege. 



 4

La punctul patru al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele 
pentru consumatori, PL-x 337/2014, aviz.  

Proiectul de lege propus avizării propune necesitatea identificarii unei soluţii 
pentru prevenirea situaţiei în care băncile sunt nevoite să înregistreze active 
neperformante şi pentru limitarea riscurilor la care se expun consumatorii la 
încheierea contractelor de credit imobiliar; 

De asemenea, proiectul de lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.50/2010 privind contractele pentru consumatori, prevede 
posibilitatea recalculari sumelor în altă monedă şi măsuri de reducere a riscurilor 
valutare , impunandu-se o limită de 20 % asupra variaţiei ratelor de rambursat, 
pentru a se evita înrăutăţirea situaţiei activelor bancare pe viitor şi pentru a oferi 
debitorului posibilitatea de a-şi păstra imobilul şi de a-se achita de datorie. 

Domnul presedinte Mihai Tudose a propus transmiterea către Guvern, respectiv 
Banca Națională, a unei solicitări privind transmiterea, către Comisie, a unui punct 
de vedere referitor la acest proiect de lege.  

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.   
Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea cu o 

săptămână a avizării acestui proiect de lege. 

La punctul cinci al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de 
credit pentru consumatori, PL-x 345/2014, aviz.  

Prezenta propunere legislativă urmăreşte protejarea consumatorilor care au 
credite în valută de majorarea ratelor bancare cauzate de fluctuaţia cursului de 
schimb valutar precum și corectarea expunerii consumatorilor de credite în valută la 
riscurile generate de fluctuaţiile cursului de schimb valutar, prin măsuri care să 
protejeze consumatorii de bună credintă care se confruntă, independent de voinţa 
lor, cu greutatea sau imposibilitatea de a-şi achita ratele lunare la bancă; 

Prezenta propunere legislativa stabilește ca, în momentul depăşirii cu 20 % a 
valorii creditului iniţial, din cauza fluctuaţiilor de curs valutar, băncile vor fi 
obligate să informeze clientul asupra acestui fapt, clientul beneficiind de  
posibilitatea de a opta pentru conversia în moneda care îl avantajeaza mai mult; 

Domnul presedinte Mihai Tudose a propus transmiterea către Guvern, respectiv 
Banca Națională, a unei solicitări privind transmiterea, către Comisie, a unui punct 
de vedere referitor la acest proiect de lege.  

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.   
Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea cu o 

săptămână a avizării acestui proiect de lege. 

La punctul șase al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2014 privind unele măsuri 
pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria 
de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare, PL-x 365/2014, aviz 

In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
amânarea cu o săptămână a avizării acestui proiect de lege. 
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La punctul șapte al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2014 pentru modificarea 
unor acte normative privind taxele şi tarifele nefiscale, PL-x 367/2014, aviz. 

In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă, în forma adoptată de Senat, a proiectului de lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2014 pentru modificarea 
unor acte normative privind taxele şi tarifele nefiscale. 

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 

lucrările în ziua de 10 septembrie 2014, începând cu orele 08,00 până la orele 
12,30, respectiv intervalul orar 13,00-16,30, cu următoarea ordine de zi:  

1.  Propunere legislativă pentru modificarea art.I din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale – Pl-x 
373/2014 - studiu; 

2.  Propunere legislativă pentru modificarea art.I din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale - Pl-x 374/2014 
-  studiu; 

Din totalul de 24 de membri ai Comisiei, au participat  23 de deputaţi, 
domnul deputat Gheorghe Udriște a absentat de la lucrările Comisiei. 

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

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 

lucrările în ziua de  11 septembrie 2014, începând cu orele 08,30, cu următoarea 
ordine de zi:  

1.  Propunere legislativă pentru completarea art.140 alin.(2) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal – Pl-x 375/2014 - studiu; 

2. Propunere legislativă pentru desemnarea activului functional al societăţii 
comerciale Fortus SA Iaşi unitate strategică de imptranţă naţională şi suplimentară 
bugetului Ministerului Finaţelor publice din Fondul de rezervă bugetară al 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2014 – Pl-x 387/2014 - studiu; 

Din totalul de 24 de membri ai Comisiei, au participat  23 de deputaţi, domnul 
deputat Gheorghe Udriște a absentat de la lucrările Comisiei. 

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  
 
 
                                                       Consilieri parlamentari:   
                                                                                                                                                 Anca Chiser  
                                                                                                                                                 Alina Hodivoianu 
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