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SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
din  zilele de 10 și 12 noiembrie 2015 

 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 
10 noiembrie 2015, în intervalul orar 830-1300, respectiv,  1400-1800.  

La lucrările Comisiei, din data de 10 noiembrie 2015, au fost prezenţi următorii domni 
deputaţi: Horia Grama, Marian Neacșu, Palaşcă Viorel, Vainer Aurel, Dumitru Georgică, Itu Cornel, 
Adăscăliţei Constantin, Blăjuţ Viorel –Ionel, Buican Cristian, Caloianu Mario-Ernest, Cazan Mircea 
Vasile, Chirvăsuţă Laurenţiu, Ciocan Dan, Fejér László Ődőn, Gheorghe Andrei Daniel, Guran 
Virgil, Măduţa Flavius-Luigi, Nicolae Alexandri, Nicolae Florian, Smarandache Miron Alexandru, 
Şimon Gheorghe, Ursărescu Dorinel. Domnii deputaţi Andrei Dominic Gerea, respectiv, Mihai 
Tudose au absentat de la lucrările Comisiei.  

Lucrările au fost conduse de către domnul Horia Grama, preşedintele Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare.  

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
        1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 
privind gestionare financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-
2020, procedură de urgență, PL-x 715/2015,  AVIZ; 

2. Propunerea legislativă pentru completarea art. 3 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului 
cu finanțare de la bugetul de stat,  Pl-x 723/2015 , AVIZ; 
          3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2015 
pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 și pentru completarea art. 1 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, 
procedură de urgență, PL-x 741/2015,  AVIZ; 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea  Legii nr. 571/2003 privind 
Codul Fiscal, Pl-x 755/2015,  AVIZ; 

 5. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 571 din 22 
decembrie 2003 privind Codul Fiscal, Pl-x 757/2015,  AVIZ; 

6. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 571/2003  privind 
Codul fiscal, Pl-x 759/2015,  AVIZ; 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2015 
privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Societății „Complexul 
Energetic Hunedoara” - S.A., procedură de urgență, PL-x 639/2015, FOND COMUN cu 
Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 
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La primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionare financiară a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2014-2020, procedură de urgență,  PL-x 715/2015,  
AVIZ. 

Domnul președinte Horia Grama a propus avizarea favorabilă a proiectului de lege, în 
forma adoptată de Senat. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru completarea 

art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de 
susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat,  Pl-x 723/2015, AVIZ. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, din partea 
Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri: domnul director 
Ionescu Emil-Octavian, Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului: domnul secretar de stat,  
Florin Vodiță. 

Reprezentantul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de 
Afaceri, domnul director Ionescu Emil-Octavian a dorit să precizeze faptul că ministerul are un 
punct de vedere negativ cu privire la adoptarea acestei inițiative legislative. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
au constatat faptul că, propunerea legislativă nu se justifică întrucât potrivit  art. 3 alin. (1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi 
promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, republicată, ,,mecanismele de acordare a 
sprijinului financiar de la bugetul de stat (...) se vor aproba, după caz, prin hotărâri ale Guvernului, la 
propunerea autorităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1)". Prin urmare, actul normativ ar urma să cuprindă 
reglementări contradictorii şi paralele, situaţie în care nu ar putea fi aplicat în mod unitar şi corect, 
încălcându-se astfel dispoziţiile art. 16 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a iniţiativei 
legislative. 

Pe punctul trei al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea și completarea Legii 
concurenței nr. 21/1996 și pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și 
alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, procedură de urgență, PL-x 741/2015,  AVIZ. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, din partea 
Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri:  domnul director 
Ionescu Emil-Octavian, Ministerului Finanțelor Publice: doamna Antoaneta Neagoe Marusec - șef 
serviciu și doamna Vasilica Imbrișcă - consilier superior, Consiliului Concurenței: doamna director 
general Daniela Bădilă și doamna Cristina Coruț - inspector de concurență. 

Reprezentantul Consiliului Concurenței, doamna director general Daniela Bădilă a dorit să le 
prezinte membrilor Comisiei principalele prevederi cuprinse în inițiativa legislativă, și motivele care 
au stat la baza inițierii acestui proiect de lege.  

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

Pe punctul patru al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,   Pl-x 755/2015,  AVIZ. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din partea 
Ministerului Finanțelor Publice: doamna  Oana Iacob - șef serviciu.  
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Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna Oana Iacob a dorit să precizeze 
faptul că Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative.  

Domnia sa a afirmat faptul că propunerea legislativă nu se justifică întrucât în domeniul TVA 
legislaţia din România este armonizată cu prevederile Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 
noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, iar aceasta nu prevede 
scutirea de taxă pentru livrarea medicamentelor de uz uman. Pe cale de consecinţă, prin legislaţia 
naţională nu pot fi acordate alte scutiri decât cele prevăzute de legislaţia Uniunii Europene. 

Totodată, din categoriile de operaţiuni prevăzute în Anexa III - Lista livrărilor de bunuri şi 
prestărilor de servicii cărora le pot fi aplicate cotele reduse prevăzute la articolul 98 din 
Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe 
valoarea adăugată, la pct. 3 se precizează că fac parte şi ,,produsele farmaceutice de tipul celor 
utilizate pentru îngrijirea sănătăţii, prevenirea bolilor şi ca tratament în scopuri medicale şi 
veterinare (...)." În acest sens, România aplică deja o taxă redusă de TVA de 9% pentru ,,livrarea de 
medicamente de uz uman şi veterinar", conform art. 140 alin. (2) lit. e) din Legea  nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. În consecinţă, punctul 2 din 
propunerea legislativă a rămas fără obiect. 

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative. 
 

Pe punctul cinci al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă privind modificarea 
și completarea Legii nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal, Pl-x 757/2015,  AVIZ. 

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

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna Oana Iacob a dorit să precizeze 
faptul că Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative.  

Astfel, doamna Oana Iacob a spus că, potrivit art. 128 alin. (8) lit. f) din Codul fiscal, nu 
constituie livrare de bunuri acordarea de bunuri de mică valoare, în mod gratuit, în cadrul acțiunilor 
de sponsorizare, de mecenat, de protocol/reprezentare, în condițiile stabilite prin norme. 

Domnia sa a mai afirmat faptul că, în domeniul TVA, legislaţia din România este armonizată 
cu prevederile Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun 
al taxei pe valoarea adăugată, iar donarea de produse alimentare către instituții aflate în subordinea 
autorităților locale și centrale ale statului nu se regăsesc printre scutirile de TVA prevăzute în 
Directiva menţionată mai sus și, în consecință, nici printre scutirile de TVA prevăzute de Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi (2 abțineri), avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

 
Pe punctul șase al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru modificarea 

art. 84 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, Pl-x 759/2015,  AVIZ. 
 La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din partea 

Ministerului Finanțelor Publice: doamna Antoaneta Neagoe Marusec - șef serviciu. 
Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna Antoaneta Neagoe Marusec a dorit 

să precizeze faptul că Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative. 
Domnia sa a afirmat faptul că propunerea legislativă nu se justifică întrucât prin Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal se prevede extinderea categoriilor de contribuabili care pot dispune asupra 
destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din pensii. 

Astfel, prevederile art. 101 alin. (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal se referă la 
obligaţia ,,plătitorului de venituri din pensii" de a determina ,,valoarea totală a impozitului anual pe veniturile din 
pensii, pentru fiecare contribuabil", iar aceştia, potrivit reglementărilor   art. 102 alin. (1) din legea menţionată 
mai sus, ,,pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul stabilit (...), pentru 
susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi 
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pentru acordarea de burse private, conform legii." 
În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative. 
 

Pe punctul șapte al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2015 privind acordarea unui ajutor de stat 
individual pentru salvarea Societății „Complexul Energetic Hunedoara” - S.A., procedură de 
urgență, PL-x 639/2015, FOND COMUN cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, din partea 
Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri: domnul secretar de 
stat Mihai Albulescu și doamna Mihaela Preda - șef serviciu, Ministerului Finanțelor Publice: 
domnul director general adjunct Andrei Laurențiu. 

Domnul preşedinte Horia Grama, a prezentat raportul preliminar de adoptare a iniţiativei 
legislative, cu amendamente admise, transmis Comisiei noastre de către Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci.                             

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi 
adoptare,  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2015 
privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare Societăţii ,,Complexul Energetic 
Hunedoara" ─ S.A., în forma adoptată de Senat.  

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

12 noiembrie 2015, începând cu orele 1000 până la orele 1230, cu următoarea ordine de zi: 
1. Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 9 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere 
Financiară, comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Pl-x 600/2015 – studiu; 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr 39/2015 privind 
unele măsuri pentru consolidarea poziţiei de acţionar al statului la operatorii economici la care 
Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediul de Afaceri are calitatea de instituţie 
publică implicată, procedură de urgență, Pl-x 739/2015 – 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     
 
 
 
  

                                                                                                        Şef serviciu 
                                                                                                                                         Graziella Segărceanu 
 
 

                                                Consilier parlamentar   
                                                                                                                                           Alina Hodivoianu                                 
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