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Grupul de raportori, membri din cadrul Comisiei pentru politică economică, reformă 

şi privatizare, desemnati pentru analiza  proiectului 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,  a organizat în ziua de 8 aprilie 2014, începând 
cu ora 14,00, dezbateri, cu privire la această inițiativă legislativă. 

Au participat, în calitate de invitați, din partea  Ministerul Finanţelor Publice: 
domnul Ion Ghizdeanu, preşedintele Comisiei Naţionale de Prognoză si doamnele 
Gheorghiţa Toma, Antoaneta Neagoe Marusec,  Daniela Tănase, şef serviciu şi domnul 
Cătălin Drăgan, şef serviciu. 

La aceste dezbateri au participat, alături de membrii grupului de raportori din cadrul 
Comisiei, toti membrii Comisiei.  

Din totalul de 25 de membri ai Comisiei, au participat 24 de deputaţi, domnul 
Fejér László-Ődőn a fost în delegatie externă. 

Lucrările au fost conduse de către domnul Aurel Vainer, deputat, preşedinte al 
grupului de raportori din cadrul Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare, pentru analiza  proiectului 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. 

Şedinţa 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 ( dezbateri  în cadrul grupului de raportori). 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, domnul Ion Ghizdeanu, preşedintele 
Comisiei Naţionale de Prognoză, a transmis membrilor comisiei un material care 
cuprindea punctul de vedere al Ministerului Finanţelor Publice, cu privire la iniţiativa 
legislativă. 
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Membrii Comisiei au dorit sa afle mai multe clarificări referitoare la baza de 
impozitare, persoanele juridice cărora li se aplică acest impozit, valoarea la care se va 
aplica noul impozit, lista mijloacelor fixe care vor fi impozitate precum si sancţiunile 
preconizate în acest proiect legislativ. 

Reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice au răspuns întrebărilor membrilor 
Comisiei aducând clarificări și detalii suplimentare. 

 Membrii grupului de raportori au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
continuarea dezbaterilor asupra iniţiativei legislative într-o şedinţă ulterioară. 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în 
ziua de 9 aprilie 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. 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.   

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

ziua de 10 aprilie 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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