PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru politică economică,
reformă şi privatizare

Bucureşti, 17.10.2013
Nr. 4c-1/279

SINTEZA
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare din zilele de 15, 16 şi 17 octombrie 2013
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a început lucrările
în ziua de 15 octombrie 2013.
La lucrările Comisiei, din data de 15 octombrie 2013, au fost prezenţi următorii
domni deputaţi: Tudose Mihai, Nicolae Alexandri, Udrişte Gheorghe, Dumitru
Georgică, Itu Cornel, Adăscăliţei Constantin, Blăjuţ Viorel –Ionel, Bogdan
Gheorghe- Dănuţ, Caloianu Mario-Ernest, Chirvăsuţă Laurenţiu, Ciocan Dan, Fejér
László Ődőn, Gerea Andrei-Dominic, Grama Horia, Guran Virgil, Măduţa FlaviusLuigi, Neacşu Marian, Negruţ Clement, Nicolae Florian, Palaşcă Viorel,
Smarandache Miron Alexandru, Şimon Gheorghe, Teju Sorin, Ţigăeru Roşca
Laurenţiu, Ursărescu Dorinel, Vainer Aurel. Domnii deputaţi Sergiu Vizitiu şi
Nicolae Bănicioiu au absentat de la lucrările Comisiei.
Lucrările au fost conduse de către domnul Mihai Tudose, preşedintele Comisiei
pentru politică economică, reformă şi privatizare. Şedinţa Comisiei a avut
următoarea ordine de zi:
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2013
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2013 privind Codul fiscal şi
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, Pl-x 349/2013– aviz.
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013
privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la
care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau
majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţi majoritară,, Pl-x 353/2013
– aviz.
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2013
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare,, Pl-x 354/2013 – aviz.
Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 571/2013 privind Codul fiscal şi reglementarea unor
măsuri fiscal-bugetare, Pl-x 349/2013 – aviz.
La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitaţi,
din partea Ministerului Finanţelor Publice, doamna Daniela Tănase – şef serviciu şi
doamna Boramet Şaver - consilier.
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Doamna Daniela Tănase a prezentat membrilor comisiei principalele
reglementări aduse prin iniţiativa legislativă. Astfel, iniţiativa legislativă urmăreşte
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare, vizând în principal, reducerea cotei de TVA la pâine şi pe
întreg lanţul de producţie şi distribuţie a pâinii, respectiv şi pentru făină şi grâu.
Doamna Daniela Tănase a subliniat şi faptul că, prin actul normativ se aduc
modificări Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la
societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cât şi OUG nr. 9/2013
privind timbrul de mediu.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei
legislative în forma adoptată de Senat.
Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau deţin direct sau
indirect o participaţi majoritară, Pl-x 353/2013 – aviz.
Membrii Comisiei politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu
unanimitate de voturi, ca proiectul de lege menţionat mai sus să fie amânat cu o
săptămână pentru ca reprezentarea Guvernului să se facă la nivel de secretar de stat.

Pe punctul trei al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2013 privind reglementarea unor
măsuri fiscal-bugetare, Pl-x 354/2013 – aviz.
La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitaţi,
din partea Ministerului Finanţelor Publice, doamna Tanţi Anghel – director general
adjunct, doamna Daniela Tănase – şef serviciu şi doamna Boramet Şaver - consilier.
Doamna director general Tanţi Anghel le-a prezentat membrilor comisiei
principalele reglementări ale iniţiativei legislative.
Domnii deputaţi au dorit lămuriri cu privire la impactul asupra activităţii
primăriilor, având în vedere că pentru aplicarea prevederilor ordonanţei de urgenţă
acestea vor avea o responsabilitate în plus, de colectare a acestor impozite.
Până la lămurirea acestor aspecte, domnii deputaţi, au hotărât, în unanimitate,
amânarea dezbaterilor asupra iniţiativei legislative cu o săptămână.
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat
lucrările în ziua de 16 octombrie 2013, începând cu orele 8,30 până la orele 12,30,
respectiv intervalul orar 13,00-16,30, cu următoarea ordine de zi:
1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei cu modificările şi completările ulterioare,
PL-x 359/2013– studiu.
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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 17 octombrie 2013, începând cu orele 8,30, cu următoarea
ordine de zi:
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, PL-x
47/2012– studiu.
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr. 51/2013 pentru modificarea
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, PL-x 264/2013– studiu.
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:
Alina Hodivoianu
Anca Chiser
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