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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 5 decembrie 2017, în intervalul orar 830-1200, respectiv,                                         
1300-1800.  

Din totalul de 19 membri ai Comisiei, au participat 15 deputaţi. 
Domnii deputați Mihai Tudose, Gheorghe Șimon , Mihai-Cătălin Botez și Mihai Doru 

Oprișcan au absentat de la lucrările Comisiei. 
Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Laurențiu Nistor. 

          Domnul președinte Laurențiu Nistor a supus la vot ordinea de zi a Comisiei.                              
Cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi a ședinței 
Comisiei. 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii   nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, PL-x 243/2017 – aviz; 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind 

plata defalcată a TVA,  PL-x 435/2017  – aviz; 
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de susținere pentru 

activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol , PL-x 470/2017  – 
aviz;  

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de 
suine pentru activitatea de reproduc ție, PL-x 471/2017  – aviz;  

5. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii societăților 31/1990 ,                
Pl-x 440/2017  – raport comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități;  

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului                  
nr. 83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, PL-x 483/2017 –        
aviz comun cu Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului și 
privatizare, Comisia economică, industrii și servicii și Comisia pentru dezvoltare și strategie 
economică din Senat. 
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La primul punct al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea 
și completarea Legii   nr. 227/2015 privind Codul fiscal, PL-x 243/2017 – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei pentru politică econo mică, reformă şi privatizare, a 
participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Finanțelor Publice, doamna director 
general adjunct Daniela Tănase.  

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna director general adjunct 
Daniela Tănase, le-a prezentat domnilor deputați principalele prevederi ale inițiativei 
legislative. De asemenea, doamna director general adjunct Daniela Tănase a precizat că 
ministerul susține adoptarea proiectului de lege, cu amendamente. 

În timpul dezbaterilor, domnul președinte Laurențiu Nistor a formulat două 
amendamente. Supuse la vot, amendamentele au fost aprobate cu unanimitate de voturi, 
fiind însușite de membrii Comisiei. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Laurențiu Nistor a supus la vot propunerea de 
avizare favorabilă a iniţiativei legislative, cu amendamente admise, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul doi al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA,  PL-x 435/2017  – 
aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare,  a 
participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Finanțelor Publice, doamna director 
general adjunct Daniela Tănase.  

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna director general adjunct 
Daniela Tănase, le-a prezentat domnilor deputați principalele prevederi ale inițiativei 
legislative. De asemenea, doamna director general adjunct Daniela Tănase a precizat că 
ministerul susține avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. 

În urma dezbaterilor, domnul președ inte Laurențiu Nistor a supus la vot propunerea de 
avizare favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. Propunerea a fost 
aprobată cu  majoritate de voturi (2 abțineri). 

La punctul trei al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în 
sectorul avicol, PL-x 470/2017  – aviz.  

La dezbaterile ședinței Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, au 
participat, în calitate de invitați, domnul deputat Dănuț Păle – inițiator, iar din partea 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnul Dan Roșu - director general adjunct. 

Domnul deputat Dănuț Păle , inițiator al propunerii legislative, le-a prezentat domnilor 
deputați principalele prevederi ale inițiativei legislative, explicând necesitatea adoptării 
proiectului de lege. 

Reprezentantul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnul director general 
adjunct Dan Roșu,  a precizat faptul că ministerul susține adoptarea inițiativei legislative.  
Astfel, domnul director general adjunct Dan Roșu a enumerat principalele considerente pentru 
care ministerul este de acord cu adoptarea acestei inițiative, după cum urmează: prin acordarea 
ajutorului de stat pentru investiți i în capacitățile de cazare/producție în ferme de reproducție, 
de incubație și de cre ștere în sectorul avicol, se urmărește eficientizarea activității acestui 
sector având în vedere îmbunătățirea nivelului de performanță și sustenabilitate al fermelor de 
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reproducție, de creștere și de incubație prin îmbunătățirea producțiilor, iar acordarea acestui 
ajutor va duce la echilibrarea balanței comerciale prin reducerea importului pentru produsele 
carne și ouă de pasăre, asigurân d produse din producția internă și  în același timp sporind 
interesul producătorilor agricoli pentru dezvoltarea exploatațiilor agricole. 

Domnii deputați Ghilea Găvrilă și Antal Istvan-Janos și-au exprimat susținerea pentru 
măsurile prevăzute în inițiativa legislativă și, ca urmare, vor vota pentru adoptarea acesteia. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Laurențiu Nistor a supus la vot propunerea de 
avizare favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. Propunerea a fost 
aprobată cu  unanimitate de voturi. 

La punctul patru al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție,    
PL-x 471/2017  – aviz.  

La dezbaterile ședinței Comisiei pentru politică economică, reformă şi priva tizare, au 
participat, în calitate de invitați, domnul deputat Dănuț Păle – inițiator, iar din partea 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnul Dan Roșu - director general adjunct. 

Domnul deputat Dănuț Păle, inițiator al propunerii legislativ e, le-a prezentat domnilor 
deputați principalele prevederi ale inițiativei legislative, arătând necesitatea adoptării 
proiectului de lege. 

Reprezentantul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnul director general 
adjunct Dan Roșu, a precizat că prin acordarea acestor ajutoare, prevăzute de inițiativa 
legislativă, se va realiza atât creșterea efectivelor de porci pentru reproducție, cât și 
eficientizarea sectorului de creștere a porcilor, care reprezintă consumatorii principali de 
cereale, respectiv porumb și orz, precum și de oleaginoase, aceasta determinând creșterea 
producției și valorificarea superioară a materiilor prime. 

De asemenea, domnul director general adjunct Dan Roșu a răspuns întrebărilor 
domnilor deputați Laurențiu Nistor, Ghilea Găvrilă, George Gabriel Vișan, Florin Dan Tripa și 
Antal Istvan-Janos 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Laurențiu Nistor a supus la vot propunerea de 
avizare favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. Propunerea a fost 
aprobată cu  unanimitate de voturi. 

La punctul cinci al ordinii de zi  a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii societăților 31/1990, Pl-x 440/2017  – raport comun cu Comisia juridică, 
de disciplină și imunități. 

 La dezbaterile ședinței Comisie i pentru politică economică, reformă şi privatizare, au 
participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului Finanțelor Publice , doamna șef 
serviciu Vasilica Imbri șcă, respectiv, din partea Ministerului Justiției,  doamna consilier juridic 
Claudia Roșianu și doamna consilier juridic Ana Bârlădeanu.  

Domnul președinte Laurențiu Nistor  a precizat faptul că s-a primit raport preliminar 
de respingere, cu un amendament respins din partea Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități. 

În vederea clarificării unor aspecte privind conținutul inițiativei legislative, pentru care 
se impunea prezența la lucrările Comisiei a reprezentanților Ministerului Justiției, la nivel de 
secretar de stat, domnul președinte Laurențiu Nistor le -a propus domnilor deputați amânarea 
cu o săptămână a dezbaterilor asupra propunerii legislative. 
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Domnul președinte Laurențiu Nistor a supus la vot propunerea de amânare a 
dezbaterilor asupra inițiativei legislative cu o săptămână, având în vedere aspectele 
menționate mai sus. Propunerea a fost aprobată cu  unanimitate de voturi. 

La punctul șase  al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2017, PL-x 483/2017 – aviz comun cu Comisia pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului și privatizare, Comisia economică, industrii și servicii și 
Comisia pentru dezvoltare și strategie economică din Senat. 

Proiectul de lege a fost dezbătut în ședință comună cu  m embrii Comisiei pentru 
dezvoltare regională, administrarea activelor statului și privatizare din Senat.  

La dezbaterile ședinței comune au participat, în calitate de invitat, din partea 
Ministerului Finanțelor Publice, domnul șef serviciu Marius Răduț.  

Domnul președinte Laurențiu Nistor a precizat faptul că, la Senat, membrii Comisiei 
economică, industrii și servicii și cei ai Comisiei pentru dezvoltare și strategie economică, au 
dezbătut acest proiect de lege, în ședințe separate, în data de 28 noiembrie 2017.  

Reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice, domnul șef serviciu Marius Răduț, a 
încercat să răspundă întrebărilor domnilor deputați și senatori. 

Din cauza faptului că domnul șef serviciu Marius Răduț nu a reușit să răspundă avizat 
întrebărilor domnilor deputați și senatori, va fi transmisă o adresă către minister, în atenția 
domnului ministru Ionuț Mișa, prin care să se solicite ca pe viitor,  să fie evitate asemenea 
situații neplăcute. 

Domnul președinte Laurențiu Nistor a supus la vot propunerea de avizare favorabilă a 
proiectului de lege, în forma prezentată.  

În urma dezbaterilor desfășurate pe parcursul mai multor ședințe, membrii celor  patru 
Comisii au hotărât, cu  majoritate de voturi (4 voturi împotrivă și 3 abțineri), avizarea 
favorabilă a proiectului de lege, în forma prezentată de ini țiator. 
 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările 
în ziua de 7 decembrie 2017, în intervalul orar 830-1230, având următoarea ordine de zi:  
 1. Proiectul de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor 
terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate ,                         
PL-x 453/2017  – studiu; 

2. Proiectul de Lege privind funcționarea Băncii de Dezvoltare a României – Eximbank 
S.A.,  PL-x 457/2017  – studiu. 

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

 
 
 

 

               PREŞEDINTE, 
 

            Laurențiu NISTOR  
 
                                                                  SECRETAR, 

 

                                                          George-Gabriel VIȘAN     
                                                         

                                                                                  Consilier parlamentar  
                                                                                                                                                   Alina Cristina Hodivoianu 
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