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SINTEZA  
 lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 09, 10 și 11 septembrie 2014  
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera 
Deputaților şi-a început lucrările în ziua de 09 septembrie 2014. 

La lucrările Comisiei, din data de 09, 10 si 11 septembrie 2014, au fost 
prezenţi, din totalul de 24 de deputati, următorii 23 de deputati : Tudose Mihai, 
Nicolae Alexandri, Dumitru Georgică, Itu Cornel, Adăscăliţei Constantin, Blăjuţ 
Viorel –Ionel, Caloianu Mario-Ernest, Chirvăsuţă Laurenţiu, Ciocan Dan, Fejér 
László Ődőn, Gheorghe Andrei-Daniel, Gerea Andrei Dominic, Grama Horia, 
Guran Virgil, Măduţa Flavius-Luigi, Neacşu Marian, Nicolae Florian, Niculae 
Aurel, Palaşcă Viorel, Smarandache Miron Alexandru, Şimon Gheorghe, 
Ursărescu Dorinel, Vainer Aurel.  

Domnul Udrişte Gheorghe a absentat de la lucrările comisiei. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de către preşedintele Comisiei pentru politică 

economică, reformă şi privatizare, domnul deputat Mihai Tudose.  
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, PL-x 16/2014, aviz. 

2. Propunere legislativă privind amânarea la plată a obligaţiilor fiscale datorate 
de operatorii economici care nu încasează creanţele la termenul de scadenţă de la 
instituţiile public, Pl-x 299/2014, aviz. 

3. Propunere legislativă pentru modifcarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal, Pl-x 303/2014, aviz. 

4. Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.50/2010 privind contractele pentru consumatori, PL-x 337/2014, aviz. 

5. Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, PL-x 345/2014, aviz 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor 
operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-
bugetare, PL-x 365/2014, aviz 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele şi tarifele 
nefiscale, PL-x 367/2014, aviz 
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 La lucările Comisiei, au participat, în calitate de invitaţi, din partea: 
Ministerului Finanţelor Publice: doamna Ioana Petrescu, Ministrul Finanțelor 
Publice, domnul Dan Manolescu, Secretar de stat, domnul  Mihai Brăgaru, şef 
serviciu, doamna Felicia Teodorescu, consilier superior. Ministerului Economiei: 
domnul Cătălin Olteanu, Secretar de stat, doamna Ruxandra Anghel, doamna 
Claudia Baicu, consiliere; Ministerului Afacerilor Interne: domnul Stelică 
Drăgulin, director general, Asociaţiei Române a Băncilor: doamna Gabriela 
Folcuţ, consilier. 

Pe primul punct al ordinii de zi, diverse, a fost înscris proiectul de lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2013 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind  Codul fiscal şi 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, PL-x 16/2014, aviz. 

Domnul președinte Mihai Tudose a subliniat faptul că, a trimis, spre analiza,  
către Ministerul  Finanțelor Publice  un set de amendamente, pe care le-a semnat în 
nume personal. 

Domnia sa a propus, ca mod de lucru în cadrul Comisiei, dezbaterea si 
analizarea, mai întâi, a amendamentelor pentru care s-a primit susținerea 
Ministerului Finantelor Publice, apoi a celorlalte amendamente primite.  

Supus votului membrilor Comisiei, modul de lucru a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi. 

Reprezentanta ministerului Finanțelor, doamna Ioana Petrescu, Ministrul 
Finantelor Publice, a precizat că susține amendamentele formulate de domnul 
presedinte Mihai Tudose si a prezentat, pe scurt, modificările și completările aduse 
proiectului de lege supus dezbaterilor.   

Domnul presedinte Mihai Tudose a prezentat, pe rând, amendamentele propuse, 
care au fost insusite de catre domnii deputati Mihai Tudose, Nicolae Alexandri,  
Vainer Aurel,  Itu Cornel,  Blăjuţ Viorel Ionel, Caloianu Mario  Ernest,  Ciocan 
Dan,  Gheorghe Andrei Daniel,  Grama Horia, Neacşu Marian, Nicolae Florian, 
Niculae Aurel, Smarandache Miron Alexandru, Şimon Gheorghe. 

Domnul presedinte Mihai Tudose a supus votului Comisiei, fiecare 
amendament în parte.  

Amendamentele au fost aprobate cu majoritate de voturi (o abtinere). 
Domnul presedinte Mihai Tudose a prezentat amendamentele propuse de catre 

domnii deputati Erdei D. István şi Fejér Lászlò. 
Aceste amendamente au fost respinse cu majoritate de voturi (o abtinere) 
Supus votului în integralitatea sa, proiectul de lege a fost avizat favorabil, cu 

amendamente admise și respinse, cu majoritate de voturi (o abţinere). 
 
La punctul doi al ordinii de zi, a fost înscrisă propunerea legislativă privind 

amânarea la plată a obligaţiilor fiscale datorate de operatorii economici care nu 
încasează creanţele la termenul de scadenţă de la instituţiile public, Pl-x 299/2014, 
aviz. 

In urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi,  avizarea negativă a iniţiativei 
legislative. 
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La punctul trei al ordinii de zi, a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modifcarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, Pl-x 303/2014, 
aviz. 

In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
amânarea cu 60 de zile a avizării acestui proiect de lege. 

La punctul patru al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele 
pentru consumatori, PL-x 337/2014, aviz.  

Domnul presedinte Mihai Tudose a propus transmiterea către Guvern, respectiv 
Banca Națională, a unei solicitări privind transmiterea, către Comisie, a unui punct 
de vedere referitor la acest proiect de lege.  

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.   
Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea cu o 

săptămână a avizării acestui proiect de lege. 

La punctul cinci al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de 
credit pentru consumatori, PL-x 345/2014, aviz.  

Domnul presedinte Mihai Tudose a propus transmiterea către Guvern, respectiv 
Banca Națională, a unei solicitări privind transmiterea, către Comisie, a unui punct 
de vedere referitor la acest proiect de lege.  

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.   
Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea cu o 

săptămână a avizării acestui proiect de lege. 

La punctul șase al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2014 privind unele măsuri 
pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria 
de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare, PL-x 365/2014, aviz 

In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
amânarea cu o săptămână a avizării acestui proiect de lege. 

La punctul șapte al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2014 pentru modificarea 
unor acte normative privind taxele şi tarifele nefiscale, PL-x 367/2014, aviz. 

In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă, în forma adoptată de Senat, a proiectului de lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2014 pentru modificarea 
unor acte normative privind taxele şi tarifele nefiscale. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în ziua de 10 septembrie 2014, începând cu orele 08,00 până la orele 
12,30, respectiv intervalul orar 13,00-16,30, cu următoarea ordine de zi:  

1.  Propunere legislativă pentru modificarea art.I din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale – Pl-x 
373/2014 - studiu; 

2.  Propunere legislativă pentru modificarea art.I din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
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privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale - Pl-x 374/2014 
-  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  11 septembrie 2014, începând cu orele 08,30, cu următoarea 
ordine de zi:  

1.  Propunere legislativă pentru completarea art.140 alin.(2) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal – Pl-x 375/2014 - studiu; 

2. Propunere legislativă pentru desemnarea activului functional al societăţii 
comerciale Fortus SA Iaşi unitate strategică de imptranţă naţională şi suplimentară 
bugetului Ministerului Finaţelor publice din Fondul de rezervă bugetară al 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2014 – Pl-x 387/2014 - 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  
 
 
                                                       Consilieri parlamentari:   
                                                                                                                                                 Anca Chiser  
                                                                                                                                                 Alina Hodivoianu 
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