
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
       Comisia pentru politică economică, 
                   reformă şi privatizare 

                        Bucureşti,  16.03.2017 
                       Nr. 4c-1/96 

  PROCES-VERBAL 
al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 14, 15 și  16 martie 2017 
 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 14 martie 2017, în intervalul orar 1500-1800.  

Din totalul de 19 de membri ai Comisiei, au participat la dezbateri 18 deputaţi. 
Domnul deputat Mihai Tudose a absentat de la lucrările Comisiei. 

Lucrările au fost conduse de către domnul președinte Laurențiu Nistor. 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  

  1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2017 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal , procedură de 
urgență,  PL-x 143/2017- AVIZ;                          

2. Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Cel de-al doilea 
împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanțelor publice și creșterea 
economică) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, 
semnat la București, la 20 decembrie 2016, procedură de urgen ță, PL-x 154/2017- AVIZ. 
 
 Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal,  procedură de urgen ță,  PL-x 143/2017- AVIZ. 

 La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invita ți, din partea 
Ministerului Finanțelor Publice, doamna șef serviciu Gheorghița Toma și doamna șef serviciu 
Antoaneta Neagoe-Marisec.  

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna șef serviciu Gheorghița Toma, 
a făcut o scurtă prezentare a principalelor reglementări cuprinse în inițiativa legislativă.  De 
asemenea, a dorit să sublinieze faptul că, ministerul susține adoptarea acestei inițiative 
legislative, în forma prezentată de ini țiator. 

Domnul deputat Mihai-Cătălin Botez a dorit să știe în ce condiții se modifică alineatul 
(1) al articolului 111 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, având în vedere că au existat mai multe propuneri legislative care au 
avut același obiect de reglementare, dar care nu au fost susținute de Guvern .  De asemenea, 
domnul deputat Mihai-Cătălin Botez a dorit să știe  care este impactul bugetar al acestor 
modificări. 
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Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice , doamna șef serviciu Antoaneta                            
Neagoe-Marisec, a spus că modificarea nu implică un alt impozit sau eliminarea unui impozit, 
ci, se modifică modul de calcul al impozitului, care se va calcula ca și cotă fixă de 3% asupra 
venitului impozabil. De asemenea, doamna Antoaneta Neagoe-Marisec a precizat că impactul 
bugetar este negativ,  în cuantum de 3 miliarde lei. 

Doamna deputat Oana-Mioara Bîzgan-Gayral a dorit să știe pe ce perioadă a fost 
estimat acest impact bugetar negativ, de 3 miliarde lei. 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna șef serviciu Gheorghița Toma, 
a spus că impactul bugetar negativ, estimat la 3 miliarde lei a fost calculat pentru anul 2017.  

Doamna deputat Oana-Mioara Bîzgan-Gayral a subliniat faptul că, ar fi trebuit făcută o 
estimare pe minim 5 ani, pentru a vedea când această măsură va avea un impact pozitiv asupra 
bugetului de stat. 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice , doamna șef serviciu  Antoaneta                            
Neagoe-Marisec a spus că impactul bugetar al acestui impozit nu s-a putut calcula pentru o 
perioadă mai mare, din cauza faptului că nu se cunoaște evoluția pentru următorii ani, în ceea 
ce privește piața imobiliară. 

Domnul vicepreședinte Gheorghe Șimon a spus că este de acord cu adoptarea acestei 
inițiative legislative, prin prisma efectelor pozitive pe care le aduce prevederile ordonanței de 
urgență a Guvernului mediului de afaceri. 

Doamna deputat Oana-Mioara Bîzgan-Gayral a subliniat faptul că susține adoptarea 
acestei inițiative și dorește să fie informată în legătură cu efectele pe care le va produce 
implementarea prezentei ordonanțe de urgență a Guvernului, atât pe termen mediu cât și pe 
termen lung. 

 
 
Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind ratificarea 

Acordului de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind 
eficientizarea finanțelor publice și creșterea economică) dintre România și Banca 
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 20 decembrie 2016, 
procedură de urgen ță,  PL-x 154/2017- AVIZ. 

  În urma dezbaterilor, domnul președinte Laurențiu Nistor propus avizarea favorabilă 
a iniţiativei legislative, în forma prezentată de iniţiator. Supusă la vot, propunerea a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi.  
 
 

Urmare a faptului că unii reprezentanți ai  Guvernului au absentat de la dezbaterile 
inițiativelor legislative aflate pe ordinea de zi, domnul președinte Laurențiu Nistor le-a 
propus membrilor Comisiei să fie de acord cu transmiterea unei scrisori atât în atenția 
inițiatorilor care nu au participat la ședință, respectiv, Ministerul Finanțelor Publice, 
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și  Ministerul Turismului, cât 
și domnului prim-ministru.  
 Supusă la vot, propunerea domnului președinte Laurențiu Nistor a fost aprobată  cu 
unanimitate de voturi. 
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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în 
data de  15 martie 2017, în intervalul orar 830-1200 , respectiv, 1300-1630 având următoarea 
ordine de zi:  
           1. Propunerea legislativă ”Legea antreprenorului social”, procedură de urgență,   
Pl-x 547/2014  – studiu;  

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului       
nr. 56/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu 
finanțare de la bugetul de stat, procedură de urgență, PL-x 496/2016  – 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 
data de 16 martie 2017, în intervalul orar 830-1230, având următoarea ordine de zi:  

 
           1. Propunerea legislativă ”Legea antreprenorului social”, procedură de urgență,   
Pl-x 547/2014  – studiu;  

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului       
nr. 56/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exp ortului cu 
finanțare de la bugetul de stat, procedură de urgență, PL-x 496/2016  – studiu.  

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

 
 

           PREŞEDINTE, 
 
        Laurențiu NISTOR  
         
                                                           SECRETAR,  
 
                                Cornel  ITU       
 
 
 
 
                                             Consilier parlamentar 
                                                                                                                                                   Alina Cristina Hodivoianu   
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