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PROCES-VERBAL 
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din  zilele de 12, 13 și 14 iunie 2018 
 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 12 iunie 2018,  în intervalul orar 830-1200, respectiv, 1300-1800. 

Din totalul de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, 
au participat toți deputații.  

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul vicepreședinte Cornel Itu. 
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1. Propunerea legislativă pentru completarea alin. (1) al art. 456 din                             

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Pl-x 292/2018 – aviz; 
2. Propunerea legislativă pentru completarea art. 292 alin. (1) din                              

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Pl-x 353/2018 – aviz; 
3. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art. 291 alin. (2) din                              

Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal,   PL-x 364/2018 – aviz; 
4. Proiectul de Lege pentru reglementarea  unor aspecte ale activității comerciale 

și pentru modificarea și completarea unor acte normative, PL-x 217/2018 –             
fond comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități. 

La primul punct al ordinii de zi

La dezbaterile ședinței Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea 
Ministerului Finanțelor Publice,  doamna Ioana Prodan,  expert superior. 

  a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
completarea alin. (1) al art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,              
Pl-x 292/2018 – aviz. 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publ ice, doamna Ioana Prodan,                           
expert superior, a subliniat faptul că ministerul nu susține adoptarea inițiativei legislative. 

De asemenea, doamna Ioana Prodan a precizat faptul că aplicarea prevederilor acestei 
inițiative legislative ar genera un impact negativ asupra veniturilor bugetelor locale, impact 
necuantificabil, întrucât Ministerul Finan țelor Publice nu deține o bază de date referitoare la 
suprafața, valoarea impozabilă și alte caracteristici necesare calculării impactului. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat faptul că inițiativa legislativă nu se justifică întrucât nu respectă  
prevederile articolului 21 din Legea responsabilității fiscal -bugetare nr. 69/2010,  
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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 pu țin 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 impactului financiar 
respectiv, prin majorarea altor venituri bugetare”. 

În urma dezbaterilor, domnul vicepreședinte Cornel Itu, le-a propus membrilor 
Comisiei, avizarea negativă a inițiativei legislative. Supusă la vot, propunerea a fost 
aprobată cu majoritate de voturi (3 abțineri).                                          

La punctul doi al ordinii de zi

La dezbaterile ședinței Comisiei a u participat, în calitate de invitați , din partea 
Ministerului Finanțelor Publice, doamna Mariana Moldovan, consilier superior și doamna 
Ioana Prodan, expert superior. 

  a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
completarea art. 292 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,                  
Pl-x 353/2018 – aviz. 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna Mariana Moldovan,                 
consilier superior, a subliniat faptul că ministerul nu sus ține adoptarea acestei inițiative. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat faptul că inițiativa legislativă nu se justifică întrucât în domeniul 
TVA, legislaţia din România este armonizată cu prevederile Directivei 2006/112/CE                         
a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Seria L 347, din 11 decembrie 2006. 

În acest sens, Capitolul IX: Operațiuni scutite de taxă din                                            
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă 
transpunerea  art. 131-153 din Directiva 2006/112/CE, iar printre scutirile prevăzute de 
directiva menționată mai sus  nu se regăsește scutirea de TVA pentru ,,livrarea de fructe și 
legume proaspete”. 

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

La punctul trei al ordinii de zi

La dezbaterile ședinței Comisiei a u participat, în calitate de invitați , din partea 
Ministerului Finanțelor Publice, doamna Ioana Prodan, expert superior și domnul                         
Dan Buzducă, expert superior. 

  a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea 
și completarea art. 291 alin. (2) din Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal,             
PL-x 364/2018 – aviz. 

Reprezentantul Ministerului Finan țelor Publice, domnul Dan Buzducă, expert superior, 
a precizat faptul că ministerul nu susține adoptarea acestei inițiative , aducând o serie de 
argumente în susținerea acestui punct de vedere. 
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Domnul deputat Antal Istvan Janos,  în calitate de inițiator, a făcut o scurtă prezentare a 
principalelor prevederi ale inițiativei legislative, aducând argumente în favoarea adoptării 
acesteia. 
       Întrucât, până la data ședinței Comisiei nu s-a primit punctul de vedere al Guvernului, 
domnul vicepreședinte Cornel Itu, le-a propus membrilor Comisiei, amânarea, cu două 
săptămâni, a dezbaterilor asupra inițiativei legislative. Supusă la vot, propunerea a fost 
aprobată cu  unanimitate de voturi. 

La punctul patru al ordinii de zi

Întrucât, la lucrările ședinței Comisiei nu a participat niciun reprezentant al  Guvernului 
pentru a-și prezenta punctul de vedere, deși au primit invitații de participare la ședință, 
domnul vicepreședinte Cornel Itu le-a propus membrilor Comisiei, amânarea cu  trei 
săptămâni a dezbaterilor asupra inițiativei legislative. Supusă la vot, propunerea a fost 
aprobată cu  unanimitate de voturi. 

  a fost înscris proiectul de Lege pentru 
reglementarea  unor aspecte ale activității comerciale și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, PL-x 217/2018 – fond comun cu Comisia juridică, de 
disciplină și imunități. 

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

în ziua de 13 iunie 2018, în intervalul orar 1500-1800, respectiv, în ziua de 14 iunie 2018, 
în intervalul orar 830-1230,  având următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 28/2018 
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind o rganizarea 
și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză, PL-x 317/2018  – studiu; 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative și stabilirea 
unor măsuri în domeniul administrației 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  
                                                        SECRETAR, 
 

                                                George-Gabriel VIȘAN  
 
                                                    Consilieri parlamentari: 

                                                                                                                                      Alina Cristina Hodivoianu 
                                                                                                                                   Anca Magdalena Chiser             
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