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

zilele de 11 și 13 decembrie 2018 
 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 11 decembrie 2018,  în intervalul orar 830-1200, respectiv, 1300-1800

Din totalul de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și 
privatizare, au participat 16 deputați. Domnii deputați Adrian Mocanu, Durbacă Eugen 
și Eusebiu-Manea Pistru-Popa au absentat de la lucrările Comisiei. 

. 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Gheorghe Șimon. 
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

     1. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal,  Plx 643/2018 – aviz; 
      2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului                 
nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul 
insolvenței și a altor acte normative, procedură de urgență,  PL-x 721/2018 – aviz; 
      3. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, Pl-x 730/2018 – aviz; 
      4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului      
nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental ”INVESTEȘTE ÎN 
TINE”, procedură de urgență , PLx 474/2018 – fond comun cu  Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci. 
   La primul punct al ordinii de zi

 Domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor Comisiei                          
avizarea negativă a inițiativei legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu 
majoritate de voturi (5 voturi împotrivă).  

 a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,   Plx 643/2018 – 
aviz. 

La punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea 
unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative,                      
procedură de urgență,  PL-x 721/2018 – aviz. 
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     La dezbaterile ședinței Comisiei a u participat în calitate de invitați , din partea:  
Ministerului Finanțelor, doamna Claudia Condrea, șef serviciu; Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală (A.N.A.F.): domnul Florin Chioreanu, consilier și doamna                
Adina Matac, consilier juridic; Asociației Române a Băncilor: domnul Remus Rusu, 
jurist; Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România (U.N.P.I.R.), domnul 
Adrian Ciochirdel, director juridic.  

Reprezentantul Ministerului Finanțelor, domnul Florin Chioreanu, consilier,                           
a prezentat principalele prevederi ale inițiativei legislative, subliniind faptul că ministerul 
susține adoptarea proiectului de lege, în forma prezentată de inițiator. 

Reprezentantul Asociației Române a Băncilor, domnul Remus Rusu, jurist, a expus 
observațiile și propunerile ARB, transmise Comisiei. 

Reprezentantul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (A.N.A.F.), doamna 
Adina Matac, consilier juridic, a precizat faptul că sus ține adoptarea inițiativei legislative. 
  Reprezentantul Uniunii Naționale a Practicienilor în Ins olvență din România 
(U.N.P.I.R.), domnul Adrian Ciochirdel, director juridic, a făcut o serie de observații de 
ordin tehnic  cu privire la textului inițiativei legislative. 
  Domnul președinte Gheorghe Șimon  precum și domnii deputați Mihai Tudose, 
Găvrilă Ghilea, Mihai Botez și Florin-Dan Tripa au dorit să știe care sunt îmbunătățirile 
aduse prin prezentul proiect de lege în ceea ce privește  creșterea gradului de colectare la 
bugetul de stat ca urmare a scăderii numărului de arierate nerecuperate a contribuabililor 
aflați în procedura de insolvență. 
  Reprezentantul Ministerului Finanțelor, domnul Florin Chioreanu, a răspuns 
întrebărilor domnilor deputați, aducând argumente pentru susținerea inițiativei legislative. 
  În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor 
Comisiei, avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma prezentată de inițiator .  
Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (5 abțineri).  
       La punctul trei al ordinii de zi

     La dezbaterile ședinței Comisiei a participat în calitate de invitat, din partea   
Ministerului Finanțelor, domnul Florin Chioreanu, consilier. 

 a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, Pl-x 730/2018 – 
aviz. 

           Domnul deputat Mihai Botez, în calitate de inițiator, a prezentat membrilor 
Comisiei principalele prevederi ale acesteia precum și motivația pentru care aceasta ar 
trebui adoptată.  
         Astfel, domnul deputat Mihai Botez a precizat faptul că, prin modificarea și 
completarea  Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, se urmărește atât ca executarea silită și, în special, ca popririle 
înfiinţate de organele fiscale să fie supuse procedurii de încuviinţare a executării silite de 
către instanţele de executare, cât și  ca activitatea de instituire a măsurilor asigurătorii şi 
executarea silită a creanţelor fiscale datorate bugetului general consolidat să fie 
încuviinţată de instanţele competente potrivit dispoziţiilor Legii nr. 134/2010 privind 
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Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare

      Reprezentantul Ministerului Finanțelor, domnul Florin Chioreanu, consilier, a  
subliniat faptul că modificările propuse presupun alocarea suplimentară de resurse 
umane, în ceea ce priveşte personalul cu atribuții de reprezentare a ANAF în fața 
instanțelor de judecată, personal prin intermediul căruia vor fi formulate cererile de 
încuviinţare a măsurilor asigurătorii. 

, inclusiv în ceea ce 
priveşte modalităţile concrete de executare silită. 

      De asemenea, o astfel de modificare va conduce la o majorare a intervalului de timp 
în care vor fi instituite măsurile asigurătorii, având în vedere perioada de timp relativ 
mare pentru finalizarea unui proces civil, diminuându-se în acest mod eficacitatea acestui 
sistem de reacție împotriva pericolului de sustragere, ascundere ori risipire a 
patrimoniului contribuabililor care înregistrează obligații fiscale, putându-se ajunge în 
situația în care mecanismul de instituire a măsurilor asigurătorii să nu își mai atingă 
scopul. 
  Domnul președinte Gheorghe Șimon a dorit să sublinieze faptul că Guvernul nu susține 
adoptarea acestei inițiative legislative. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei au constatat  și faptul că prin reglementarea 
specială dată executării silite a creanţelor fiscal-bugetare de Legea nr. 207/2015,                    
cu modificările şi completările ulterioare, s-a avut în vedere de către legiuitor eficiența 
organului de executare, lăsându-i-se astfel independența operativă. 

   În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor 
Comisiei avizarea negativă a inițiativei legislative. Supusă la vot, propunerea a fost 
aprobată cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă și o abținere).  
         La punctul patru al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea 
Programului guvernamental ”INVESTEȘTE ÎN TINE” , procedură de urgență ,      
PLx 474/2018 – fond comun cu  Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 
      La dezbaterile Comisiei au participat în calitate de invitați , din partea Comisiei 
Naționale de Strategie și Prognoză:  domnul președinte Ion Ghizdeanu și din partea 
Fondului Național de Ga rantare a Creditelor pentru IMM: domnul Gheorghe Lăpădat, 
director general adjunct, doamna Simona Mureșan, director executiv, respectiv, doamna 
Gherghina Fediuc, director general adjunct. 

 Domnul președinte Gheorghe Șimon le-a prezentat membrilor Comisiei pentru 
politică economică, reformă și privatizare raportul preliminar de adoptare a inițiativei 
legislative, în forma adoptată de Senat, primit din partea Comisiei pentru buget, finanțe și 
bănci.  

   Domnul președin te Gheorghe Șimon a menționat că  au fost transmise                       
Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare propuneri de modificare a 
proiectului din partea  Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză. 

   De asemenea, domnul președ inte Gheorghe Șimon a mai menționat că                         
Banca Naţională a României, a înaintat Comisiei pentru politică economică, reformă și 
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privatizare o propunere de modificare a art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului               
nr. 50/2018. 

 În cadrul dezbaterilor, atât propunerea de modificare din partea Băncii Naționale a 
României, cât și propunerile din partea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză au 
fost însușite de membrii Comisiei. 
 Domnul președinte Gheorghe Șimon a supus la vot fiecare amendament, acestea fiind 
aprobate cu unanimitate de voturi.   
  La încheierea dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  a supus la vot legea,  
cu amendamente admise. 

În urma exprimării votului, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,                
înaintarea către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a unui raport preliminar de 
adoptare a proiectului de lege, cu amendamente admise.  

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat  lucrările  

în ziua de 13 decembrie 2018, în intervalul orar 830-1230

1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi stabilirea 
unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, PLx 202/2018 – studiu; 

, având următoarea ordine de 
zi:  

2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.82/1991 şi a 
Ordonanţei Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi 
a contabililor autorizaţi, PLx 596/2018 – studiu. 
 

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

  
 
    
       PREŞEDINTE, 
 
     Gheorghe  ȘIMON  
 
 
              SECRETAR, 
 
                                             George-Gabriel VIȘAN  

 
 
 
                                                               Consilieri parlamentari: 

                          Anca Magdalena Chiser
                           Alina Cristina Hodivoianu 

                       
 


