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

din  zilele de 25, 26 şi 27 martie 2014 
 
 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a început lucrările 

în ziua de 25 martie 2014. 
Din totalul de 25 de membri ai Comisiei, au participat 25 deputaţi.  
Lucrările au fost conduse de către domnul Mihai Tudose, preşedintele Comisiei 

pentru politică economică, reformă şi privatizare.  
La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, în conformitate cu prevederile 
art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanții: Ministerului 
Finanţelor Publice: domnul Ion Ghizdeanu, Președinte Comisia  Națională de 
Prognoză și doamnele Gheorghiţa Toma, şef serviciu, Antoaneta Neagoe Marusec, 
şef serviciu şi Mihaela Cristea, consilier; Federaţiei Patronale din Industria 
Materialelor de Construcţii din România, „PATROMAT”: domnul Laurenţiu 
Bogatu, secretar general şi doamna Anca Mărgineanu, director executiv; Agenţiei 
Naţionale pentru Resurse Minerale: domnul Aurel Gheorghe, director general; 
Romtelecom: domnii Răzvan Ionescu si Adrian Ionescu, director, doamna Ileana 
Neamţu, consultant şi domnul Lucian Lumezeanu, consultant. 
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

1. 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, procedură de urgenţă,                
PL-x 16/2014 - aviz; 

   2. Proiectul de Lege  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, procedură de urgenţă, PL-x 109/2014 – aviz. 

 
Pe primul punct al ordinii de zi 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, procedură de urgenţă, PL-x 16/2014 – aviz. 
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Reprezentantul Romtelecom, domnul Răzvan Ionescu, director, a subliniat faptul 
că prin acest proiect de lege se introduce o nouă taxă, care, în opinia sa, va 
contribui la menţinerea decalajului digital între România şi statele dezvoltate ale 
Uniunii Europene, a decalajului între zonele urbane şi cele rurale dar şi la 
imposibilitatea realizării obiectivelor stabilite prin Agenda Digitală 2020, cu 
repercursiuni grave asupra perspectivelor de dezvoltare economică pe termen 
mediu şi lung.  

De asemenea, domnia sa a precizat faptul că, taxa pe construcţii speciale, va 
afecta disproporţionat jucătorii majori de pe piaţă, astfel, în ceea ce privește 
Romtelecom, aceasta va trebui să suporte aproximativ jumătate din cuantumul 
taxei pe total industrie (la o cifră de afaceri de mai puţin de 15% din total piaţă). 

Domnia sa a propus organizarea unor consultări extinse cu toate industriile 
afectate.  

Reprezentantul Federaţiei Patronale PATROMAT, domnul Laurențiu Bogatu, 
secretar general, a precizat că, în opinia sa, introducerea de taxe noi în timpul 
exercițiului financiar anual, nu asigură un climat legislativ predictibil şi coerent şi 
este, mai degrabă, de natură de a alunga investitorii.  

Domnia sa a precizat că agenţii economici din domeniul resurselor minerale 
naturale vor fi influenţaţi negativ de aceste noi taxe şi impozite, prin creşterea 
redevenţelor cu aproximativ 25%. De asemenea, domnia sa a adăugat faptul că 
aceste majorări ale impozitelor şi taxelor vor determina atât creşterea numărului de 
societăţi falimentare, cât si creşterea evaziunii fiscale, prin neplata redevenţelor sau 
imposibilitatea efectuării plăţilor, ceea ce va conduce la o situaţie dificilă pentru 
agenţii economici care plătesc aceste redevenţe, precum şi pentru statul român care 
nu va putea să încaseze în întregime nivelul noilor redevenţe. 

Reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, domnul Aurel 
Gheorghe, director general, a spus că iniţiativa legislativă ar trebui să cuprindă 
precizări mai exacte cu privire la modalitatea de calcul şi de aplicare a noului 
impozit. 

In urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, continuarea 
dezbaterilor, invitarea mai multor reprezentanti ai unor societăți comerciale 
precum și amânarea avizării acestei iniţiative legislative. 

Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, procedură de 
urgenţă, PL-x 109/2014 – aviz. 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor, domnul Ion Ghizdeanu, presedintele 
Comisiei Naționale de Prognoză, a prezentat principalele reglementări aduse prin 
acest proiect de lege si a precizat faptul că iniţiativa nu prevede un nou impozit ci 
doar modalităţi diferite de aplicare a impozitului, în mod diferenţiat, în funcţie de 
anumite criterii. 

Domnia sa a subliniat că susține avizarea favorabilă a acestei iniţiative 
legislative, în forma adoptată de la Senat. 
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In urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, continuarea 
dezbaterilor, invitarea mai multor reprezentanti ai unor societăți comerciale 
precum și amânarea avizării acestei iniţiative legislative. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în ziua de 26 martie 2014, începând cu orele 8,30 până la orele 12,30, 
respectiv intervalul orar 13,00-16,30, cu următoarea ordine de zi: 
        1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului     
nr. 112/2013 privind prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire 
la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea Comercială de 
Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. şi pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 privind unele 
măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de 
Distribuţie a Gazelor Naturale „Distrigaz Sud” – S.A. Bucureşti şi a Societăţii 
Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale „Distrigaz Nord” – S.A. Târgu-
Mureş, precum şi a societăţilor filiale de distribuţie şi furnizare a energiei 
electrice, precum şi a termenelor prevăzute la alin. (2) şi (4) ale art. 6 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru 
derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi 
furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova” – S.A. şi „Electrica Oltenia” – 
S.A., procedură de urgenţă,  PL-x 117/2014  – studiu. 

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 27 martie 2014, începând cu orele 8,30, cu următoarea ordine 
de zi: 
        1. 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, procedură de urgenţă,                
PL-x 16/2014  – 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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