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SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
din  zilele de 15 și 17 martie 2016 

 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 
15 martie 2016, în intervalul orar 830-1300, respectiv,  1400-1800.  

La lucrările Comisiei, din data de 15 martie 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, Măduţa Flavius-Luigi, Nicolae Alexandri, Nicolae Florian, Smarandache Miron 
Alexandru, Şimon Gheorghe și Ursărescu Dorinel.  

Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Horia Grama, președintele de ședință al 
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
  1. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 42 și  55 din  Legea                             
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare , Pl-x 40/2016- 
AVIZ; 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2015 
pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a 
fondurilor europene, procedură de urgență,  PL-x 49/2016- AVIZ.  
 
 
          La primul punct al ordinii de zi

Domnul deputat Horia Grama,  președinte de ședință, a subliniat faptul că Guvernul, în 
punctul de vedere transmis, a menţionat că nu susţine adoptarea inițiativei legislative.  

 a fost înscrisă propunerea legislativă pentru modificarea 
art. 42 și   55 din   Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare,  Pl-x 40/2016- AVIZ. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
au constatat faptul că, propunerea legislativă nu se justifică întrucât la data de 1 ianuarie 2016 a 
intrat în vigoare Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare. 
Potrivit dispoziţiilor art. 502 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare a fost abrogată. Pe cale de consecinţă, propunerea legislativă a rămas fără obiect. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative pentru modificarea 
art. 42 și  55 din   Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și comple tările 
ulterioare. 
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Pe punctul doi al ordinii de zi

 

 a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2015 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene, procedură de urgență ,  
PL-x 49/2016- AVIZ.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,               
avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 59/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării 
financiare a fondurilor europene, în forma adoptată de Senat. 
 
 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în ziua de 
17 martie 2016, începând cu orele 1000 până la orele 1230, cu următoarea ordine de zi: 

 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2016 pentru 

modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei 
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ -
teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare 
majoritară,  PL-x 58/2016 – 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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