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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat 
lucrările în ziua de  23 iunie 2015, în intervalul orar 1400-1800. 

Din totalul de 25 de membri ai Comisiei, au participat la dezbateri                
23 deputaţi.  

Lucrările au fost conduse de către domnul Horia Grama, preşedintele Comisiei 
pentru politică economică, reformă şi privatizare. Domnii deputaţi Andrei Dominic 
Gerea, respectiv, Mihai Tudose au absentat de la lucrările Comisiei. 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
 1.  Propunerea legislativă pentru completarea art. 140 alin. (2) din                

Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,  Pl-x 281/2015 – aviz; 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 7/2015 privind stabilirea destinației unor bunuri imobile 
confiscate,  procedură de urgență,  PL-x 456/2015 – aviz; 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 62 alin. (23) din                
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,  Pl-x 460/2015 – aviz; 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 140 din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,  Pl-x 468/2015 – aviz. 

 
La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă 

pentru completarea art. 140 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
Fiscal,  Pl-x 281/2015 – aviz. 

 La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, 
din partea Ministerului Finanțelor Publice: doamna Dana Croitoru  - expert superior.  

Domnii deputați au dorit să clarifice anumite aspecte în legătură cu principalele 
prevederi cuprinse în inițiativa legislativă. 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice a precizat faptul că, propunerea 
legislativă vizează completarea art. 140 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, în sensul reducerii cotei de TVA la anumite produse alimentare de bază la 9%. 

În continuare, reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice a subliniat faptul 
că, guvernul nu susține adoptarea propunerii legislative, deoarece potrivit art. I pct. 6, 
care se referă la art.140 alin. (2) lit. g) şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
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Codul fiscal, produsele prevăzute de iniţiatori se regăsesc  în categoriile de produse 
cărora li se aplică deja, începând cu data de 1 iunie 2015, cota redusă de TVA de 9%. 
Prin urmare, propunerea legislativă a rămas fără obiect. 

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

Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2015 privind stabilirea 
destinației unor bunuri imobile confiscate,  procedură de urgență,               
PL-x 456/2015 – aviz. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, 
din partea Ministerului Finanțelor Publice, doamna Lucica Diaconescu - șef serviciu, 
iar din partea Ministerului Afacerilor Interne, domnul Bogdan Tohăneanu - secretar 
de stat. 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice a precizat că, prin obiectul de 
reglementare al inițiativei legislative se urmărește stabilirea destinației unor bunuri 
imobile confiscate, în sensul reglementării posibilității transmiterii acestora din 
proprietatea privată a statului în proprietatea publică a statului și în administrarea 
autorităților administrației publice centrale, a altor instituții publice de interes central, 
după caz, sau a regiilor autonome de interes central, prin hotărâre a Guvernului, 
inițiată de Ministerul Finanțelor Publice, în condițiile legii. 

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

Pe punctul trei al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea art. 62 alin. (23) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,             
Pl-x 460/2015 – aviz. 

Domnul preşedinte Horia Grama a menţionat că propunerea legislativă are ca 
obiect de reglementare  modificarea art. 62 alin. (23) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în sensul deducerii plății 
impozitului pe teren din venitul brut din arendă. 

Domnul preşedinte Horia Grama a precizat că, prevederile inițiativei legislative, 
conform punctului de vedere al Guvernului, contravin principiilor de impozitare 
instituite de Codul fiscal și ar creea un tratament fiscal discriminatoriu față de celelalte 
categorii de contribuabili care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor. 

 Domnul preşedinte Horia Grama le-a propus domnilor deputați respingerea 
inițiativei legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi 

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

Pe punctul patru al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă 
pentru modificarea și completarea art. 140 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal,  Pl-x 468/2015 – aviz. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din 
partea Ministerului Finanțelor Publice, doamna Dana Croitoru  - expert superior. 
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Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice a precizat că, prin obiectul de 
reglementare al inițiativei legislative se urmărește modificarea art. 160 alin. (1) și (2)  
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare, în sensul reducerii cotei standard de TVA de la 24% la 20% și reducerii 
cotei de TVA la 9% pentru carne, produse din carne, legume și fructe. 

În continuare, reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice le-a prezentat 
domnilor deputați principalele argumente pentru care Guvernul nu susține adoptarea 
acestei inițiative legislative. Astfel, reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice a 
subliniat faptul că, propunerea legislativă trebuie respinsă deoarece potrivit art. I pct. 
6, care se referă la art.140 alin. (2) lit. g) şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, începând cu data de 1 iunie 2015 se aplică deja cota redusă de TVA de 
9% pentru livrarea de alimente. 

Mai mult decât atât, proiectul  de lege privind Codul fiscal (PL-x 371/2015), 
care se află în prezent în dezbatere la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din 
Camera Deputaţilor, prevede deja reducerea cotei standard a T.V.A. în două etape, 
asfel: 20% începând cu 1 ianuarie 2016 şi, respectiv, 18% începând cu 1 ianuarie 
2018, faţă de 24% cât este în prezent. Prin urmare, propunerea legislativă a rămas fără 
obiect. 

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

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în ziua de 25 iunie 2015, începând cu orele 10,00 până la orele 12,30, cu 
următoarea ordine de zi: 

1. Propunerea legislativă privind stabilirea nivelului redevențelor 
petroliere și miniere din România și utilizarea sumelor provenite din exploatarea 
resurselor,  Pl-x 292/2015 – studiu; 

2. Propunerea legislativă privind anularea contribuției de asigurări sociale 
de sănătate pentru anumite venituri din investiții a persoanelor fizice,               
Pl-x 469/2015 – studiu. 

În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să 
fie dat într-o şedinţă ulterioară.   

 
     PREŞEDINTE, 
     Horia GRAMA 
 

                                               SECRETAR,   
                          Cornel ITU      

                                              
 
       
            Consilier parlamentar:   
                                                                                                                               Alina Hodivoianu 
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