
 
 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru politică economică, 

reformă și privatizare 
 

 

  
 

 Nr. 4c-1/207/17.05.2018 
 

PROCES-VERBAL 
al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică,  

reformă şi privatizare 
din  zilele de 15, 16 și 17 mai 2018 

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 15 mai 2018,  în intervalul orar 830-1200, respectiv, 1300-1800. 
Din totalul de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și 

privatizare, au participat 17 deputați. Domnii deputați  George-Gabriel Vișan  și              
Doru Mihai Oprișcan au absentat de la lucrările Comisiei, aflându-se în concediu de 
odihnă.  

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Gheorghe Șimon. 
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 15 alin. (1) și (2) din 

Legea cooperației agricole nr. 566 din 2004, Pl-x 264/2018  –aviz; 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 19/2018 pentru încredințarea către Compania Națională 
”Unifarm” – S.A. a serviciului de interes economic general în vederea realizării 
activității de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activității de 
prevenire a deceselor și agravări i bolilor generate de lipsa imunoglobulinei 
umane și suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018 , 
procedură de urgență, PL-x 268/2018  – aviz; 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 453 lit. b) din                            
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, PL-x 272/2018– aviz; 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea                             
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru abrogarea pct. 25 al art. I din 
Legea nr. 164/2016 pentru modificarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 și 
pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 ,                         
Plx 279/2018– aviz; 

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranța 
alimentării cu energie electrică, procedură de urgență, PL-x 283/2018 – aviz; 

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, 
precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare,  procedură de urgență, 
 PLx 285/2018 – aviz; 
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7. Proiectul de Lege pentru completarea art. 105  alin. (2) din                        
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, PL-x 289/2018 – aviz; 

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

9. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind 
achizițiile publice, PL-x 295/2018 – aviz; 

10. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, Pl-x 299/2018 – aviz; 

11. Proiectul de Lege privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și 
Investiții – S.A., precum și pentru modificarea unor acte normative ,                            
PL-x 236/2018 – fond; 

12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 24/2018 privind înființarea, organizar ea și funcționarea                    
Comisiei Naționale de fundamentare a Planului național de adoptare a monedei 
euro, procedură de urgență , PL- x 271/2018 – fond comun cu Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci.                      

La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea art. 15 alin. (1) și (2) din Legea cooperației agricole nr. 566 din 2004, 
Pl-x 264/2018  – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei a participat, în calitate de invita t, din partea 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnul Gheorghe Lăcătușu, consilier 
superior. 

Reprezentantul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnul 
Gheorghe Lăcătușu , a subliniat faptul că nu susține adoptarea inițiativei legislative, 
prezentând membrilor Comisiei, principalele argumente pentru susținerea acestui 
punct de vedere. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă 
şi privatizare au constatat faptul că inițiativa legislativă nu se justifică întrucât se 
propune ca sumele reprezentând capitalul social minim necesar înființării unei  
cooperative agricole de gradul 1, precum şi valoarea minimă a unei părţi sociale, să fie 
de 10 ori mai mari decât cele prevăzute în Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu 
modificările și completările ulterioare, ceea ce contravine scopului propus de 
inițiatori. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus 
membrilor Comisiei, avizarea negativă a iniţiativei legislative. Supusă la vot, 
propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.                                                     

La punctul doi al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2018 pentru încredințarea 
către Compania Nați onală ”Unifarm” – S.A. a serviciului de interes economic 
general în vederea realizării activității de aprovizionare cu medicamente 
necesare asigurării activității de prevenire a deceselor și agravării bolilor 
generate de lipsa imunoglobulinei umane și suplimentarea bugetului Ministerului 
Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2018, procedură de urgență,  PL-x 268/2018  – aviz. 
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În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon le-a propus 
membrilor Comisiei, avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată 
de Senat. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

La punctul trei al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege pentru 
modificarea art. 453 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,                            
PL-x 272/2018– aviz. 

Întrucât reprezentanții Guvernului  nu s-au prezentat, deși au fost invitați la 
ședință pentru a-și susține punctul de vedere, domnul președinte Gheorghe Șimon le-a 
propus membrilor Comisiei amânarea cu două săptămâni a dezbaterilor asupra 
proiectului de lege. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul patru al ordinii de zi  a fost înscrisă propunerea legislativă 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
pentru abrogarea pct. 25 al art. I din Legea nr. 164/2016 pentru modificarea 
Legii cooperației agricole nr. 566/2004 și pentru modificarea și completarea Legii 
cooperației agricole nr. 566/2004,  Plx 279/2018– aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea 
Ministerului Finanțelor Publice, doamna Alina Constanța Cojan , șef serviciu și din 
partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnul Gheorghe Lăcătușu ,  
consilier superior. 

Reprezentantul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnul 
Gheorghe Lăcătușu , consilier superior, a subliniat faptul că nu susține adoptarea 
inițiativei legislative, considerând că ar trebui solicitat punctul de vedere al 
Ministerului Finanțelor Publice în ceea ce privește oportunitatea adoptării propunerii 
legislative.  

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna Alina Constanța 
Cojan, șef serviciu, a precizat faptul că ministerul nu susține adoptarea acestei 
inițiative legislative, aducând argumente în acest sens. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă                 
şi privatizare au constatat faptul că inițiativa legislativă nu se justifică întrucât, în 
vederea evitării paralelismelor de reglementare, conform art. 16 din Legea nr. 24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inițiatorii propunerii legislative 
ar fi trebuit să coreleze normele propuse cu cele deja existente în legislaţia în vigoare, 
astfel încât să se realizeze o coerenţă legislativă a reglementărilor în domeniu.                                           

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus 
membrilor Comisiei, avizarea negativă a iniţiativei legislative. Supusă la vot, 
propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (3 abțineri).  

La punctul cinci al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2018 privind adoptarea 
unor măsuri pentru siguranța alimentării cu energie electrică , procedură de 
urgență, PL-x 283/2018 – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea 
Ministerului Energiei, domnul Cornel Bobâlcă, consilier. 
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Reprezentantul Ministerului Energiei, domnul Cornel Bobâlcă, consilier, a 
subliniat faptul că susține adoptarea inițiativei legislative, aducând argumente în acest 
sens. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus 
membrilor Comisiei, avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată 
de Senat. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

La punctul șase al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea 
și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri 
fiscal-bugetare,  procedură de urgență, PLx 285/2018 – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisi ei au participat, în calitate de invitați, din partea 
Ministerului Finanțelor Publice, doamna Alina Constanța Cojan, șef serviciu și 
domnul Andrei Scântee, consilier superior, iar din partea Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale, domnul Gheorghe Lăcătușu, consilier superior. 

 Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna Alina Constanța 
Cojan, șef serviciu, a precizat faptul că, prin inițiativa legislativă se aduc o serie de 
modificări și completări atât Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
și completările ulterioare, cât și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 
privind restituirea reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, 
taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la 
autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule , respectiv, Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru 
utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin 
intermediul Programului de cooperare elvețiano/român vizând reducerea 
disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a 
contribuției naționale aferente acestei asistențe. 

De asemenea, reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna Alina 
Constanța Cojan, șef serviciu, a subliniat faptul că în ceea ce privește domeniul 
impozitului pe profit, modificările aduse de inițiativa legislativă, sunt următoarele:  

1. introducerea unor prevederi potrivit cărora, în cazul înlocuirii aparatelor de 
marcat electronice, pentru respectarea cerințelor impu se de lege (OUG              
nr.28/1999), să nu se aplice sancțiunea prevăzută de Codul fiscal de către 
contribuabilii care aplică facilitatea privind scutirea de impozit a profitului reinvestit 
(care au obligația de a păstra activele respective în patrimoniu o perioadă de timp, de 
cel mult 5 ani);   

2. instituirea obligației contribuabililor care efectuează sponsorizări/mecenat, 
respectiv acordă burse private și care scad aceste sume din impozitul pe profit, de a 
declara beneficiarii sumelor respective. 
    Domnul președinte Gheorghe Șimon  și domnii deputați Cornel Itu, respectiv, 
Florin-Dan Tripa, au dorit să afle mai multe aspecte, de ordin tehnic, cu privire la 
modificările aduse de inițiativa legislativă, în ceea ce privește Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală. 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, domnul Andrei Scântee, 
consilier superior, a făcut precizări cu privire la sfera administrării contribuabililor 
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mijlocii, și anume, faptul că prin inițiativa legislativă se propune prorogarea 
termenului de administrare a obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii de 
către organul fiscal de la nivel județean sau al municipiului București la                                     
1 august 2018 (față de 1 aprilie 2018 conform Legii nr. 30/2018). 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus 
membrilor Comisiei, avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată 
de Senat. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu                                  
majoritate de voturi (o abținere).  

 

La punctul șapte al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege pentru 
completarea art. 105  alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,                      
PL-x 289/2018 – aviz. 

La dezbaterile ședinței  Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, doamna Silvia Ștefan , consilier 
superior. 

Reprezentantul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, doamna Silvia 
Ștefan, a subliniat faptul că ministerul susține adoptarea inițiativei legislative, aducând 
precizări în legătură cu suprafața totală cultivată cu levănțică, până în prezent,  în 
România. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus 
membrilor Comisiei, avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată 
de Senat. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

 

La punctul opt al ordinii de zi  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. 

Domnul deputat Gheorghe Andrei Daniel a precizat că este de acord cu 
prevederile acestei inițiative legislative. 

Domnul vicepreședinte Găvrilă Ghilea a solicitat amânarea dezbaterilor 
deoarece reprezentanții Guvernului nu sunt prezenți pentru a susține inițiativa 
legislativă.  

Întrucât până la data dezbaterilor nu s-a primit punctul de vedere al Guvernului 
cu privire la inițiativa legislativă și, totodată, reprezentanții Ministerulu i Finanțelor 
Publice, deși au fost invitați la ședință pentru a-și susține punctul de vedere, nu s-au 
prezentat, domnul președinte Gheorghe Șimon  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 nouă al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege pentru 
completarea Legii nr. 98/2016 privind achizi țiile publice, PL-x 295/2018 – aviz. 

Întrucât până la data dezbaterilor nu s-a primit punctul de vedere al Guvernului 
cu privire la inițiativa legislativă și, totodată, reprezentanții Guvernului, deși au fost 
invitați la ședință pentru a-și susține punctul de vedere, nu s-au prezentat, domnul 
președinte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor Comisiei amânarea cu două 
săptămâni a dezbaterilor asupra proiectului de lege. Supusă la vot, propunerea a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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La punctul zece al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Pl-x 299/2018 – aviz. 

Domnul deputat Mihai Botez, având calitatea de inițiator, a dorit să le prezinte 
domnilor deputați principalele prevederi ale propunerii legislative și, totodată, a adus 
argumente în favoarea adoptării inițiativei legislative. 

 
 

Întrucât până la data dezbaterilor nu s-a primit punctul de vedere al Guvernului 
cu privire la inițiativa legislativă și, totodată, reprezentanții Ministerului Finanțelor 
Publice, deși au fost invitați la ședință pentru a-și susține punctul de vedere, nu s-au 
prezentat, domnul președinte Gheorghe Șimon  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 unsprezece al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege 
privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții – S.A., precum și 
pentru modificarea unor acte normative, PL-x 236/2018 – fond. 

La dezbaterile ședinței Comisiei au partic ipat, în calitate de invitați, din partea  
Consiliului Concurenței, doamna Izabela Nedelcu, inspector de concurență, doamna 
Violeta Toader, inspector de concurență și doamna Luiza Drăghici, inspector de 
concurență.   

Întrucât reprezentanții Guvernului (Mini sterul Economiei și Ministerul 
Finanțelor Publice) deși au fost invitați la ședință pentru a-și susține punctul de 
vedere, nu s-au prezentat, domnul președinte Gheorghe Șimon le-a propus membrilor 
Comisiei amânarea cu două săptămâni a dezbaterilor asupra proiectului de lege. 
Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul doisprezece al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2018 privind 
înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de fundamentare a 
Planului național de adoptare a monedei euro , procedură de urgență ,                           
PL- x 271/2018 – fond comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 

La dezbaterile ședinței Comisiei au  participat, în calitate de invitați, din partea 
Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, domnul președinte Ion Ghizdeanu iar din 
partea Băncii Naționale a României,  doamna Elena  Dumitrică , consilier juridic. 

Reprezentantul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, domnul președinte 
Ion Ghizdeanu le-a prezentat membrilor Comisiei principalele prevederi ale inițiativei 
legislative. 

Reprezentantul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, domnul președinte 
Ion Ghizdeanu a precizat faptul că, procesul de pregătire a trecerii la moneda euro este 
unul complex și la fel de important ca aderarea la Uniunea Europeană, fiind necesară 
angrenarea întregii societății în procesul de pregătire. 

De asemenea, domnul președinte Ion Ghizdeanu a spus că, în vederea 
îndeplinirii angajamentului asumat și a finalizării unui calendar de trecere la moneda 
euro este necesară implicarea mai multor instituții publice, cu rol atât în procesul 
concret de pregătire a aderării cât și în derularea reformelor structurale, care să asigure 
convergența reală a economiei românești. 



 7 

Domnul deputat Gheorghe Andrei Daniel a precizat că nu este de acord cu 
prevederile acestei inițiative legislative, aducând argumente în acest sens. 
 În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus 
membrilor Comisiei, să fie de acord cu înaintarea către Comisia pentru buget, finanțe 
și bănci, a unui Raport preliminar prin care să supună plenului Camerei Deputaţilor, 
spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 24/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Comisiei Naţionale de fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei euro, 
în forma adoptată de Senat. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu                          
majoritate de voturi (o abținere).  
 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în ziua de 16 mai 2018, în intervalul orar 1500-1800, respectiv, în ziua de 
17 mai 2018, în intervalul orar 830-1230 , având următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege privind funcționarea Băncii de Dezvoltare a României – 
Eximbank S.A., PL-x 457/2017  – studiu; 

2. Proiectul de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Băncii de 
Dezvoltare a României – S.A.,  procedură de urgență, PL-x 57/2018 – studiu; 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 
nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing precum și pentru 
completarea art. 120 din Ordonanța de urgență a G uvernului nr. 99/2006 privind 
instituțiile de credit și adecvarea capitalului,   PL-x 164/2018 – 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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