
 
 

 
 

                                                          Parlamentul României 
                                                            Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 

 

                                                                                                                 Nr. 4c-1/248/05.12.2019 
SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, 
 reformă şi privatizare  

din zilele de 2, 3, 4 și 5 decembrie 2019 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a început lucrările în ziua de 
2 decembrie 2019, în intervalul orar 1630-1830,  având următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 
al României, PL-x 433/2019  – studiu; 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Legea nr. 195/2018 privind 
aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție,           
PL-x 474/2019  – studiu. 

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

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în ziua de        
3 decembrie 2019, în intervalul orar 830-1200,  respectiv, 1300-1800. 

La lucrările Comisiei din data de 2 decembrie 2019, au fost prezenţi următorii deputaţi: 
Gheorghe Șimon, Gavrilă Ghilea, Cornel Itu, István -János Antal, Andrei Daniel Gheorghe, 
Dumitru Mihalescul, Laurențiu Nistor, Alexandra Presură, Adrian-Claudiu Prisnel, Alin Bogdan 
Stoica și Florin-Dan Tripa.  
  Au absentat de la lucrările Comisiei: doamna deputat Cristina Burciu, respectiv domnii deputați  
Adrian Mocanu, Eugen Durbacă, Mihai Doru Oprișcan,  Eusebiu-Manea Pistru-Popa.          
     Domnul deputat Mihai Cătălin Botez a fost înlocuit de domnul deputat Claudiu Iulius Gavril  
Năsui. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul președinte Gheorghe Șimon. 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  a avut următoarea ordine de zi: 
 1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal al României, PLx 433/2019 – aviz; 
2.  Proiectul de Lege pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Legea nr. 195/2018 privind 

aprobarea Programului de susțin ere a crescătorilor de suine pentru activitatea de 
reproducţie, PLx 474/2019 – aviz; 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi aprobarea unor 
măsuri fiscal-bugetare, PLx 477/2019- aviz; 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, PLx 478/2019 – aviz; 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata 
defalcată a TVA, PLx 479/2019 – aviz; 
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6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului               
nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care 
statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct 
ori indirect o participaţie majoritară, PLx 480/2019 – aviz; 

7. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990 şi a 
Legii contabilităţii nr. 82/1991, PLx 483/2019 – aviz; 

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2019 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea 
Băncii de Export-Import a României Eximbank - S.A., precum şi a Ordonanţei Guvernului 
nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, procedură de urgență, PLx 490/2019 – aviz; 

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2019 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, procedură 
de urgență, PLx 491/2019 – aviz; 

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind 
instituirea unor facilităţi fiscale, PLx 533/2019 – aviz; 

11. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat,    
PLx 562/2019 – aviz; 

12. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,           
PLx 566/2019 – aviz; 

13. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,          
PLx 572/2019 – aviz; 

14. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal, PLx 578/2019 – aviz; 

15. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. 291 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, PLx 597/2019 – aviz; 

16. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii societăţilor 31/1990, Plx 440/2017,  
fond comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități (retrimitere de la Plen în vederea 
unei noi examinări). 

Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal al României, PLx 433/2019 – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei a participat în calitate de invitat, din partea  Ministerului 
Finanțelor Publice, doamna Toma Gheorghița, șef serviciu.  

 Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
au constatat faptul că inițiativa legislativă nu se justifică întrucât,  atât sponsorizarea cât şi 
mecenatul presupun acordul de voinţă al persoanei fizice/juridice care transferă dreptul de 
proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare.  

În încheierea dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  a supus votului membrilor 
Comisiei, avizarea nefavorabilă a acestui proiect de lege, propunere aprobată cu unanimitate de 
voturi.   

Ședința Comisiei a continuat cu al doilea punct al ordinii de zi, și anume, proiectul de Lege 
pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Legea nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de 
susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, PLx 474/2019 – aviz. 

 La dezbaterile ședinței Comisiei a participat în calitate de invitat, din partea  Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnul Nicolae Cristea, consilier superior.  

În încheierea dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  a supus la vot propunerea de 
avizare favorabilă a acestui proiect de lege, în forma adoptată de Senat, propunere aprobată cu 
unanimitate de voturi.   

La punctul trei al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi a Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, PLx 477/2019- aviz. 
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 La dezbaterile ședinței Comisiei a participat în calitate d e invitați, din partea  Ministerului 
Finanțelor Publice, doamna Toma Gheorghița , șef serviciu, doamna  Monica Bizon și domnul 
Mitran Iris, consilieri superiori.   

În încheierea dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  a supus la vot propunerea de 
avizare favorabilă a acestui proiect de lege, în forma adoptată de Senat, propunere aprobată cu 
unanimitate de voturi.   

La punctul patru al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  PLx 478/2019 – aviz. 
 La dezbaterile ședinței Comisiei au participat în calitate de invitați, din partea  Ministerului 
Finanțelor Publice, doamna Toma Gheorghița  și domnul Gheorghe Marinescu, șef serviciu, 
doamna Marina Enescu, consilier superior și domnii Mitran Iris, consilier superior, respectiv 
Marian Dincă, expert superior.   

În încheierea dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  a supus la vot propunerea de 
avizare favorabilă a acestui proiect de lege, în forma adoptată de Senat, propunere aprobată cu 
majoritate de voturi  (3 abțineri).   

La punctul cinci al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, PLx 479/2019 – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei au participat în calitate de invitați, din partea  Ministerului 
Finanțelor Publice, doamna Anda Petreanu, consilier superior și domnul Marian Cristian Dincă, 
expert superior. 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna Anda Petreanu, consilier superior, a 
dorit să precizeze faptul că nu a fost formulat punctul de vedere al ministerului asupra proiectului 
de lege.  
     În încheierea dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  a supus la vot propunerea de 
amânare cu 2 săptămâni a acestui proiect de lege, propunere aprobată cu unanimitate de voturi.   

La punctul șase al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la 
nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt 
acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,            
PLx 480/2019 – aviz. 

 La dezbaterile ședinței Comisiei a participat în calitate de invit at, din partea Ministerului 
Finanțelor Publice, doamna  Doina Drăghici, consilier superior. 

În încheierea dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  a supus la vot propunerea de 
avizare favorabilă a acestui proiect de lege, în forma adoptată de Senat, propunere aprobată cu 
unanimitate de voturi.   

La punctul șapte al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind modificarea şi 
completarea Legii societăţilor nr. 31/1990 şi a Legii contabilităţii nr. 82/1991, PLx 483/2019 – 
aviz. 

La dezbaterile ș edinței Comisiei au participat în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Justitie, doamna Claudia Roșianu, consilier juridic și doamna Bianca Dumbravă, consilier superior; 
din partea Ministerului Finanțelor Publice, doamna Bianca Elena Iancu, șef se rviciu și doamna 
Monica Bizon, expert superior.  

În încheierea dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  a supus la vot propunerea de 
avizare favorabilă a acestui proiect de lege, în forma adoptată de Senat, propunere aprobată cu 
unanimitate de voturi.   

La punctul opt al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2019 pentru modificarea şi completarea Legii    
nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României 
Eximbank - S.A., precum şi a Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor 
facilităţi fiscale, procedură de urgență, PLx 490/2019 – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei a participat în calitate de invitat, din partea  Ministerului 
Finanțelor Publice, doamna Cătălina Nițu, șef serviciu.   
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În încheierea dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  a supus la vot propunerea de 
avizare favorabilă a acestui proiect de lege, în forma adoptată de Senat, propunere aprobată cu 
unanimitate de voturi.   

La punctul nouă al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 19/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, procedură de urgență, PLx 491/2019 – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei a participat în calitate de invitat, din partea  Ministerului 
Afacerilor Externe, domnul Pietro Pavoni, ministru consilier.  

În încheierea dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  a supus la vot propunerea de 
avizare favorabilă a acestui proiect de lege, în forma adoptată de Senat, propunere aprobată cu 
unanimitate de voturi.   

La punctul zece al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, PLx 533/2019 – 
aviz. 

În încheierea dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  a supus la vot propunerea de 
avizare favorabilă a acestui proiect de lege, în forma adoptată de Senat, propunere aprobată cu 
unanimitate de voturi.   

La punctul unsprezece al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru completarea 
Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, PLx 562/2019 – aviz. 

 În încheierea dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon a propus avizarea favorabilă a 
acestui proiect de lege, în forma adoptată de Senat, propunere aprobată cu unanimitate de 
voturi.   

La punctul doisprezece al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  PLx 566/2019 – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei a participat în calitate de invitat, din partea Ministerului 
Finanțelor Publice, doamna Marina Enescu, consilier superior.   

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
constatat faptul că inițiativa legislativă nu se justifică întrucât adoptarea acesteia ar genera un 
impact bugetar negativ. 

În încheierea dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  a supus votului membrilor 
Comisiei, avizarea nefavorabilă a acestui proiect de lege, propunere aprobată cu unanimitate de 
voturi.   

La punctul treisprezece al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  PLx 572/2019 – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei a participat în calitat e de invitat, din partea Ministerului 
Finanțelor Publice, doamna Marina Enescu, consilier superior.   

În încheierea dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  a supus la vot propunerea de 
avizare favorabilă a acestui proiect de lege, în forma adoptată de Senat, propunere aprobată cu 
unanimitate de voturi.   

La punctul paisprezece al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind modificarea 
şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,  PLx 578/2019 – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comi siei a participat în calitate de invitat, din partea Ministerului 
Finanțelor Publice, doamna Gheorghița Toma, șef serviciu.  

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, domnul președinte Gheorghe 
Șimon a supus la vot propunerea de avizare nefavorabilă a iniţiativei legislative. Având în vedere că 
proiectul de lege nu a întrunit numărul de voturi necesar pentru avizarea nefavorabilă sau avizarea 
favorabilă (5 voturi pentru,             3 voturi împotrivă și 2 abțineri), votul se va relua  în următoarea 
ședință. 
      La punctul cincisprezece al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea 
şi completarea art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, PLx 597/2019 – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei a partici pat în calitate de invitat, din partea Ministerului 
Finanțelor Publice, doamna Viorica Paulescu, consilier superior.  
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Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
constatat faptul că inițiativa legislativă  nu se justifică întrucât adoptarea propunerii de reducere a 
nivelului cotei standard de TVA de la 19% la 16%, ar genera un impact negativ asupra veniturilor 
din TVA. 

Totodată, adoptarea măsurii propuse privind extinderea aplicării cotei reduse de TVA de 5%, 
față de cota redusă de 9%, pentru ,,livrarea de alimente destinate consumului uman și animal, 
animale și păsări vii din specii domestice, semințe, plante și ingrediente utilizate în prepararea 
alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele”, ar produce un impact 
bugetar negativ. 

În încheierea dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  a supus la vot propunerea de 
avizare nefavorabilă a acestui proiect de lege, propunere aprobată  cu majoritate de voturi        
(2 abțineri).  

La punctul șaisprezece al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii societăţilor 31/1990, Plx 440/2017,  fond comun cu Comisia juridică, de 
disciplină și imunități (retrimitere de la Plen în vederea unei noi examinări). 

La dezbaterile ședinței Comisiei au participat în calitate de invitați, din partea  Ministerului 
Justiției, doamnele Claudia Roșianu, consilier juridic și Bianca Dumbravă, consilier superior.   

Domnul deputat Claudiu Năsui, inițiator al propunerii legislati ve, le-a prezentat membrilor 
Comisiei principalele reglementări cuprinse în inițiativa legislativă. 

Reprezentantul Ministerului Justiției, doamna Claudia Roșianu , consilier juridic, a subliniat 
faptul că, în urma discuțiilor cu inițiatorul este necesară co mpletarea punctului de vedere al 
ministerului și, pe cale de consecință, a solicitat amânarea dezbaterii inițiativei legislative. 

Domnul președinte Gheorghe Șimon a supus la vot propunerea de amânare cu 2 săptămâni a 
dezbaterii acestui proiect de lege, propunere aprobată cu unanimitate de voturi.   

 
    Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în zilele de       
4 decembrie 2019, în intervalul orar 1500-1800, respectiv,  5 decembrie 2019, în intervalul orar  
830-1230,  având următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanţei Guvernu lui nr. 51/1997 
privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, PLx 465/2019 – studiu; 
2.  Proiectul de Lege privind funcționarea Băncii de De zvoltare a României – Eximbank S.A., 
PLx 457/2017 – studiu;  

3.  Proiectul de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Băncii de Dezvoltare a 
României – S.A ., PLx 57/2018 – studiu. 
 

    În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au ho tărât ca v o tu l să fie d at  în tr-o 
şedinţă ulterioară.  
 
 
 
        PREŞEDINTE, 
 
         Gheorghe ȘIMON  

                
                             Consilieri parlamentari: 

         Alina Cristina Hodivoianu                         
                    Anca Magdalena Chiser 
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