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    din  zilele de 18, 19 și 20 septembrie 2018 
 

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

în ziua de 18 septembrie 2018,  în intervalul orar 830-1200, respectiv, 1300-1800. 
Din totalul de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și 

privatizare, au participat toți deputații.  
Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Gheorghe Șimon. 
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului          

nr. 45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact 
asupra sistemului achizițiilor publice, procedură de urgentă, PLx 419/2018 – aviz; 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului           
nr. 46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național 
pentru Achiziții Centralizate, procedură de urgentă, PLx 420/2018 – aviz; 

3. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, Plx 443/2018 – aviz; 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea                                    
Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare,      
Plx 445/2018 – aviz; 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea                                    
Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare ,         
Plx 446/2018 – aviz. 
      La primul punct al ordinii de zi

 La dezbaterile ședinței Comisiei a participat în calitate de invita t, din partea 
Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, domnul Bogdan Dobrin, director.  

 a fost înscris proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2018 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice, 
procedură de urgentă, PLx 419/2018 – aviz. 

Reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, domnul Bogdan 
Dobrin, director, a subliniat faptul că proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor 
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publice, în sensul preluării în legislaţia naţională a noilor praguri stabilite la nivel 
european, precum și al sancţionării neducerii la îndeplinire a unei decizii a Consiliului 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, doar după ce aceasta a rămas definitivă.  

De asemenea, domnia sa a subliniat faptul că Agenţia Naţională pentru Achiziţii 
Publice nu va mai fi instituţia responsabilă pentru constatarea contravenţiilor şi 
aplicarea sancţiunilor, acest lucru se va realiza ex post de către persoane împuternicite 
în acest scop de Curtea de Conturi a României, iar A.N.A.P. va avea funcţia de 
supervizare. 

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                      
(un vot împotrivă).  
 La punctul doi al ordinii de zi

 La dezbaterile ședinței Comisiei a  participat în calitate de invitat, din partea 
Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, domnul Bogdan Dobrin, director.  

 a fost înscris proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2018 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizat e, 
procedură de urgentă, PLx 420/2018 – aviz. 

Reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, domnul Bogdan 
Dobrin, director, a prezentat, pe scurt, obiectul de reglementare al acestui proiect de 
lege si anume stabilirea unui ansamblu de măsuri ce vizează înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate (ONAC) ca unitate de 
achiziţii centralizate. 

Domnia sa a menționat că s e preconizează ca Oficiul Naţional pentru Achiziţii 
Centralizate să fie instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea 
Ministerului Finanţelor Publice, finanţată integral de la bugetul de stat prin bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice.  

Domnia sa a afirmat că autorităţile contractante la nivel central vor avea calitatea 
de utilizatori principali (vor achiziţiona produsele şi serviciile menţionate anterior în 
mod obligatoriu prin intermediul ONAC), iar autorităţile contractante la nivel local 
vor avea calitatea de utilizatori secundari (vor avea dreptul, nu şi obligaţia, de a 
achiziţiona produsele şi serviciile menţionate anterior prin intermediul ONAC). 

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                       
(un vot împotrivă și 2 abțineri).  
 La punctul trei al ordinii de zi

La dezbaterile ședinței Comisiei au participat în calitate de invitați, din partea  
Ministerului Finantelor Publice, doamna Antoaneta Neagoe Marusec, șef serviciu, iar 
din partea Agenției Naționale pentru Administrare Fiscală, domnul Constantin Gioga, 
director. 

 a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Plx 443/2018 – aviz. 
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Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna Antoaneta Neagoe 
Marusec, șef serviciu,  a prezentat pe scurt obiectul de reglementare al acestei 
propuneri legislative și anume completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare, cu referire la regimul fiscal aplicabil în materia 
plăţii salariilor şi a veniturilor asimilate acestora pentru zilele de sărbători legale, 
declarate prin lege ca zile libere. 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna Antoaneta Neagoe 
Marusec, ș ef serviciu, a precizat faptul că măsurile cuprinse în această propunere 
legislativă ar avea un impact negativ semnificativ asupra bugetului de stat pe anul 
2019, de aproximativ 3,5 miliarde lei.  

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor 
Comisiei, avizarea negativă a proiectului de lege.  

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 La punctul patru al ordinii de zi

La dezbaterile ședinței Comisiei a  participat în calitate de invitat, din partea 
Ministerului Finanțelor Publice, domnul George Marinescu, șef serviciu.  

 a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu 
modificările și completările ulterioare,  Plx 445/2018 – aviz. 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, domnul George Marinescu, șef 
serviciu, a subliniat faptul că măsurile propuse vor genera dificultăți de aplicare, în 
sensul în care autoritățile locale, la momentul acordării scutirilor, nu au posibilitatea 
de a verifica îndeplinirea condi țiilor prevăzute în această inițiativă legislativă. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor 
Comisiei, avizarea negativă a proiectului de lege.  

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi                         
(2 voturi împotrivă). 
 La punctul cinci al ordinii de zi 

La dezbaterile ședinței Comisiei au  participat în calitate de invitați, din partea 
Ministerului Finanțelor Publice, doamna Antoaneta Neagoe Marusec, șef serviciu și 
domnul George Marinescu, șef serviciu.  

a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu 
modificările și completările ulterioare, Plx 446/2018 – aviz. 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna Antoaneta Neagoe 
Marusec, șef s erviciu, a subliniat faptul că ministerul nu susține inițiativa legislativă 
întrucât extinderea scutirilor acordate persoanelor fizice la plata impozitului pe veniturile 
realizate din salarii şi asimilate salariilor ar avea un impact bugetar negativ asupra 
veniturilor bugetare, estimat la 7,6 milioane lei  pentru anul 2019. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor 
Comisiei, avizarea negativă a proiectului de lege.  

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi                         
(2 voturi împotrivă). 
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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în zilele de 19 septembrie 2018, în intervalul orar 1500-1800, respectiv, în 
ziua de 20 septembrie 2018, în intervalul orar 830-1230 , având următoarea ordine de 
zi:  

1. Proiectul de  Lege pentru modificarea şi completarea  Ordonanţei  Guvernului      
nr. 59/1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin 
cliring, barter şi cooperare economică internaţională în baza acordurilor comerciale şi 
de plăţi guvernamentale, PL-x 434/2018  – studiu; 

2. Proiectul de Lege pentru abrogarea  alin.(21) al art.94 din   Legea  nr. 161/2003  
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, PLx 471/2018 – 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: 
                         Anca Magdalena Chiser 

                                     Alina Cristina Hodivoianu
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