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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de  7 noiembrie 2017, în intervalul orar 1600-1800.  

Din totalul de 19 membri ai Comisiei, au participat 16 deputaţi. 
Doamna deputat Oana-Mioara Bîzgan-Gayral a absentat de la lucrările Comisiei, 

aflându-se în delegație externă. Domnii deputați Mihai Tudose și Mihai Doru Oprișcan au 
absentat de la lucrările Comisiei.  

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. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2017 pentru 

modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și 
funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză,  PLx 354/2017 - fond; 

2. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonan ței  Guvernului nr. 4/2017 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, PLx 348/2017 – aviz. 

 
La primul punct al ordinii de zi

     La dezbaterile ședinței Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, a 
participat, în calitate de invitat, din partea Comisiei Naţionale de Prognoză, domnul președinte 
Ion Ghizdeanu, secretar de stat în Ministerul Finan țelor Publice.           

 a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței Guvernului nr. 21/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței 
Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de 
Prognoză,  PLx 354/2017 – fond. 

Domnul vicepreședinte Găvrilă Ghilea a dorit să știe motivul pentru care trebuie 
înființat Consiliul de Programare Economică, în contextul în care există Comisia Națională de 
Prognoză. De asemenea, domnul vicepreședinte Găvrilă Ghilea a d orit să știe ce atribuții va 
avea această nouă entitate, în plus față de atribuțiile Comisiei Naționale de Prognoză. 
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Domnul  Ion Ghizdeanu,  președintele C omisiei Naționale de Prognoză, a explicat 
necesitatea înființării Consiliului de Programare Economică. Astfel, domnul Ion Ghizdeanu a 
precizat că este vorba despre un organism cu caracter consultativ, fără personalitate juridică, 
cu atribuții principale în coordonarea procesului de evaluare a priorităților strategice, în 
concordanță cu obiectivele prevăzute în Programul de guvernare, care menține aproape în 
totalitate structura și modul de funcționare al fostului Consiliu de Coordonare a Activităţii de 
Previziune. 

De asemenea, domnul  Ion Ghizdeanu a subliniat faptul că, membrii acestui organism 
sunt persoane independente, care nu fac parte din Comisia Națională de Prognoză, fiind 
reprezentanți de prestigiu ai mediului academic și ai societății civile, a căror expertiză în 
domeniu va asigura transparența și obiectivitatea necesare analizei și previziunii 
macroeconomice.  

Domnul deputat Mihai-Cătălin Botez a dorit să sublinieze faptul că va vota împotriva 
adoptării acestei inițiative legislative. 

În timpul dezbaterilor domnul președinte Laurențiu Nistor a formulat amendamente.  
Supuse la vot, amendamentele au fost aprobate cu majoritate de voturi                                        
(4 voturi împotrivă), fiind însușite de membrii Comisiei. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Laurențiu Nistor a supus la vot propunerea de 
aprobare a unui raport de adoptare a proiectul de lege, cu amendamente admise, 
propunere care  a fost aprobată cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă). 

 
La punctul doi al ordinii de zi

     La dezbaterile ședinței Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, a u 
participat, în calitate de invitați , din partea Comisiei Naţionale de Prognoză, domnul 
președinte Ion Ghizdeanu, secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice, doamna șef 
serviciu Antoaneta Neagoe și doamna consilier superior Costina Călin.  

  a fost înscris proiectul de Lege privind respingerea 
Ordonanței  Guvernului nr. 4/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, PLx 348/2017 – aviz. 

     Domnul președinte Laurențiu Nistor a precizat faptul că, inițiativa legislativă  are efecte 
benefice pentru economie și pentru piața muncii în sensul în care, contractele individ uale de 
muncă care se făceau part-time, pentru evitarea sarcinii fiscale de către angajator, în condițiile 
în care angajatul efectua program normal de lucru, vor dispărea.  

     Domnul Ion Ghizdeanu, președintele Comisiei Naționale de Prognoză, le -a prezentat 
domnilor deputați principalele prevederi ale proiectului de lege și a explicat necesitatea 
adoptării acestei inițiative legislative. 

În timpul dezbaterilor membrii Comisiei au aprobat, cu majoritate de voturi                         
(1 vot împotrivă), amendamente formulate pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Laurențiu Nistor a supus la vot propunerea de 
avizare favorabilă a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului                     
nr. 4/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,                      
cu amendamente admise, propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi                         
(1 vot împotrivă). 
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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările 

în ziua de  8 noiembrie 2017, în intervalul orar 830-1200, respectiv,  1300-1630 şi în ziua de  
9 noiembrie 2017, în intervalul orar 830-1230 , având următoarea ordine de zi:  

 

 1. Proiectul de Lege pentru  modificarea art. 25 alin. (4)  lit. i) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal, PL-x 395/2017  – studiu; 

2. Propunerea legislativă pentru  abrogarea art. 165 alin. (2)  din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de Procedură Fiscală,  Pl-x 412/2017  – 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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