
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
       Comisia pentru politică economică, 
                   reformă şi privatizare 

                         Bucureşti,  29.09.2016 
                        Nr. 4c-1/214 
 

SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 27, 28 și 29 septembrie 2016 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în  ziua  de      
27 septembrie 2016, în intervalul orar 1430-1800.  

La lucrările Comisiei, din data de 27 septembrie 2016, au fost prezenţi următorii domni deputaţi: 
Mihai Tudose, Marian Neacșu, Palaşcă Viorel, Vainer Aurel, Dumitru Georgică, Itu Cornel, Blăjuț Viorel –
Ionel, Buican Cristian, Caloianu Mario-Ernest, Cazan Mircea Vasile, Chirvăsuţă Laurenţiu, Ciocan Dan, 
Fejér László Ődőn, Andrei Dominic Gerea, Gheorghe Andrei Daniel, Horia Grama,  Guran Virgil, Flavius-
Luigi Măduță, Nicolae Alexandri, Nicolae Florian, Miron Alexandru Smarandache, Şimon Gheorghe și 
Ursărescu Dorinel. 

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. Dezbaterea cu privire la: „Programul de promovare a Exportului” cu finanțare de la 
bugetul statului, administrat de Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de 
Afaceri; 
           2. Proiectul de Lege pentru aprobarea încetării valabilităţii acordurilor privind promovarea 
şi protejarea reciprocă a investiţiilor încheiate de către România cu statele membre ale Uniunii 
Europene, procedură de urgenţă,  Camera Deputaților este prima Cameră sesizată, T.A.C.: 14.11.2016,  
PL-x 322/2016- FOND;  
           3.  Propunerea legislativă „Legea antreprenorului social”, retrimitere de la Plen în vederea 
unei noi dezbateri, Pl-x 547/2014-FOND;  
           4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2016 
pentru prorogarea termenului prevăzut la   art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală, procedură de urgenţă, PL-x 331/2016- AVIZ;  
            5. Proiectul de Lege pentru completarea art. 60 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
PL-x 334/2016- AVIZ;  
            6. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, PL-x 
335/2016- AVIZ;  
            7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 77 din Legea nr. 227 din 8 
septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Pl-x 337/2016- 
AVIZ;  
            8. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Pl-x 
344/2016- AVIZ;  
            9. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, PL-x 349/2016- AVIZ;  
            10. Propunerea legislativă pentru completarea art. 62 din Legea nr. 227 din 8 septembrie 
2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Pl-x 346/2016- AVIZ;  

11. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 15 din Legea nr. 227 din 8 
septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Pl-x 345/2016- 
AVIZ;  
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12. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 465 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul Fiscal, Pl-x 353/2016- AVIZ;  

13. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea art. 291 din Legea nr. 227 din 8 
septembrie 2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Pl-x 354/2016- 
AVIZ. 

La primul punct al ordinii de zi

La dezbaterea acestui punct au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri: doamna secretar de stat Anca Chiser, domnul 
secretar de stat Vlad Vasiliu, domnul Ilie Cezar - șef serviciu și doamna Aniela Băluț - consilier, Agenției 
Naționale pentru Achiziții Publice: domnul președinte Bogdan Pușcaș, Federației Naționale a 
Producătorilor și Exportatorilor din România: doamna Ligia Stan – copreședinte, respectiv, Federației 
Române de Design și Accesorii: doamna Anca Rădulescu – vicepreședinte. 

 a fost înscrisă dezbaterea cu privire la: „Programul de 
promovare a Exportului” cu finanțare de la bugetul statului, administrat de Ministerul Economiei, 
Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri. 

Reprezentanții Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, Agenției 
Naționale pentru Achiziții Publice, respectiv ai federațiilor implicate au spus că vor avea loc noi întâlniri 
pentru a găsi soluții,  în vederea rezolvării problemelor apărute în legătură cu modul de implementare 
a ”Programului de promovare a Exportului”. 
          Pe punctul doi al ordinii de zi

          La dezbaterea acestui punct au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului Economiei, 
Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri: domnul secretar de stat Vlad Vasiliu, Ministerului 
Afacerilor Externe: domnul secretar de stat Alexandru Victor Micula și domnul Ovidiu B ogdan Biriș - 
expert. 

 a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea încetării 
valabilităţii acordurilor privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor încheiate de 
către România cu statele membre ale Uniunii Europene, procedură de urgenţă,  Camera Deputaților 
este prima Cameră sesizată, T.A.C.: 14.11.2016,  PL-x 322/2016- FOND. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului 
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru aprobarea încetării valabilităţii 
acordurilor privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor încheiate de către România cu 
statele membre ale Uniunii Europene, în forma prezentată de iniţiator. 
           Pe punctul trei al ordinii de zi

          La dezbaterea acestui punct au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului Economiei, 
Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri: doamna secretar de stat Anca Chiser, domnul secretar de 
stat Vlad Vasiliu, domnul Ilie Cezar - șef serviciu și doamna Aniela Băluț - consilier. 

 a fost înscrisă propunerea legislativă „Legea antreprenorului 
social”, retrimitere de la Plen în vederea unei noi dezbateri, Pl-x 547/2014-FOND.  

Domnul președinte Mihai Tudose, în calitate de inițiator al acestei propuneri legislative,  le -a 
propus membrilor Comisiei amânarea dezbaterilor pentru două săptămâni. 

Supusă la vot, propunerea domnului președinte Mihai Tudose, de amânare a dezbaterilor cu 
privire la inițiativa legislativă,  a fost aprobată, cu unanimitate de voturi. 
            Pe punctul patru al ordinii de zi

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 
proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. 

 a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la   art. 62 
alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, procedură de urgenţă,            
PL-x 331/2016- AVIZ.  

          Pe punctul cinci al ordinii de zi

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, din partea 
Ministerului Finanțelor Publice: doamna Antoaneta Neagoe Marusec - șef serviciu și doamn a Oana 
Stoica – consilier superior. 

 a fost înscris proiectul de Lege pentru completarea art. 60 din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, PL-x 334/2016- AVIZ. 

            În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă 
a iniţiativei legislative, în forma adoptată de Senat. 
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          Pe punctul șase al ordinii de zi

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, din partea 
Ministerului Finanțelor Publice: doamna Antoaneta Neagoe Marusec - șef serviciu și doamna Oana 
Stoica – consilier superior. 

 a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, PL-x 335/2016- AVIZ.  

          În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă 
a iniţiativei legislative, în forma adoptată de Senat. 
          Pe punctul șapte  al ordinii de zi

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
constatat faptul că, propunerea legislativă nu se justifică întrucât acordarea diferenţiată a deducerii 
personale pentru contribuabilii care au în întreţinere unul sau mai mulţi copii minori creează un cadru 
discriminatoriu faţă de celelalte categorii de contribuabili care obţin venituri de aceeaşi natură, dar care 
au în întreţinere alte categorii de persoane, cum ar fi ,,soţia/soţul, (...) sau alţi membri de familie, rudele 
contribuabilului sau ale soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale căror venituri, 
impozabile şi neimpozabile, nu depăşesc 300 lei lunar". 

 a fost înscrisă propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea art. 77 din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, Pl-x 337/2016- AVIZ.  

             Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

Pe punctul opt al ordinii de zi

La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din partea 
Ministerului Finanțelor Publice: doamna Gheorghița Toma - șef serviciu. 

 a fost înscrisă propunerea legislativă pentru completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Pl-x 344/2016- AVIZ. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

Pe punctul nouă al ordinii de zi

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, avizarea negativă a proiectului de lege. 

 a fost înscris proiectul de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, PL-x 349/2016- AVIZ. 

Pe punctul zece al ordinii de zi

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, din partea 
Ministerului Finanțelor Publice: doamna Antoaneta Neagoe Marusec - șef serviciu și doamna Oana 
Stoica – consilier superior. 

 a fost înscrisă propunerea legislativă pentru completarea art. 
62 din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, Pl-x 346/2016- AVIZ.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă 
a iniţiativei legislative. 

Pe punctul unsprezece al ordinii de zi

La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din partea 
Ministerului Finanțelor Publice: doamna Gheorghița T oma - șef serviciu, precum și doamna Marina 
Opran - șef serviciu.  

 a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea și completarea art. 15 din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare, Pl-x 345/2016- AVIZ.  

             Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au constatat faptul că, inițiativa 
legislativă nu se justifică întrucât măsura propusă nu asigură neutralitatea faţă de toate categoriile de 
investitori. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

Pe punctul doisprezece al ordinii de zi

     În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a propunerii legislative. 

 a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea art. 465 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Pl-x 353/2016- AVIZ. 
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Pe punctul treisprezece al ordinii de zi

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

 a fost înscrisă propunerea legislativă privind 
modificarea și completarea art. 291 din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul Fiscal, 
cu modificările și completările ulterioare, Pl-x 354/2016- AVIZ. 

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

28 septembrie 2016, în intervalul orar 830-1200, respectiv, 1300-1630, cu următoarea ordine de zi: 
           1. Proiect de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 51/2013 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, procedură de urgență, PL-x 264/2013 – studiu; 
           2.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2015 
pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța  
corporativă a întreprinderilor publice,  procedură de urgență, PL-x 474/2015 – studiu; 
           3. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de 
utilități publice  nr. 51/2006 ,  PL-x 674/2015 – 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  

29 septembrie 2016, în intervalul orar 1000-1230, cu următoarea ordine de zi: 
           1. Proiect de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 51/2013 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, procedură de urgență, PL-x 264/2013 – studiu; 
           2.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2015 
pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor publice,  procedură de urgență, PL-x 474/2015 – studiu; 
           3. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de 
utilități publice  nr. 51/2006 ,  PL-x 674/2015 – 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         
                                                                                                                                             Şef serviciu 

                                                                                                                                         Lidia-Graziella Segărceanu 
 

                                                                                                                                      Consilier parlamentar                                                                                                                                                                                                                                                        
                         Alina Cristina Hodivoianu   
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