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

din  zilele de 30 și  31 mai 2017 
 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 30 mai 2017, în intervalul orar 1500-1800.  
  Din totalul de 19 membri ai Comisiei, au participat la dezbateri toți deputaţii.  

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. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, Pl-x 203/2017- AVIZ.  
 
  

Domnul deputat Mihai Doru Oprișcan , în calitate de inițiator al propunerii legislative, 
le-a prezentat membrilor Comisiei principalele prevederi ale inițiativei. De asemenea, domnul 
deputat Mihai Doru Oprișcan a precizat că prin inițiativa legislativă se dorește ca toți 
pensionarii să beneficieze de scutirea de impozitare a pensiilor, indiferent de cuantumul 
acestora, atâta timp cât fiecare persoană a contribuit prin plata impozitelor la vremea 
respectivă, în calitate de salariat, la formarea fondului de pensii.  

Domnul deputat Antal Istvan a precizat că nu este de acord cu prevederile propunerii 
legislative și, în consecință, va vota împotriva acestei inițiative. 

Domnul președinte Laurențiu Nistor a subliniat faptul că, măsura fiscală propusă prin 
inițiativa legislativă are un impact negativ asupra veniturilor bugetare, aplicarea acesteia  
conducând  la nerespectarea țintei de deficit de 3% din PIB. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat faptul că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât inițiatorii nu 
precizează sursele de acoperire a minusului de venituri, așa cum prevede atât                                 
art. 138 alin. (5) din Constituția României, republicată cât și art. 15 alin. (1) din                                  
Legea nr. 500/2002 privind finan țele publice, cu modificările și completările ulterioare.  
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Domnul președinte Laurențiu Nistor a propus avizarea negativă a inițiativei 
legislativă. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi                                 
(3 voturi împotrivă).                                                  

 
 

 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările 
în ziua de  31 mai 2017, în intervalul orar 830-1200 , respectiv, 1300-1630   având următoarea 
ordine de zi:  

 
1. Proiectul de Lege privind dezvoltarea finanțărilor par ticipative (crowdfunding),     

PL-x 801/2015  – 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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