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SINTEZA 
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reformă şi privatizare 
din  zilele de 6, 7 și 8 martie  2018 

 
 

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

      La lucrările Comisiei din data de 6 martie 2018, au fost prezenţi următorii domni deputaţi: 
Gheorghe Șimon, Găvrilă Ghilea, Mocanu Adrian, Itu Cornel, Vișan George-Gabriel, Antal István-
János, Mihai-Cătălin Botez, Burciu Cristina, Durbacă Eugen, Gheorghe Andrei Daniel, Dumitru 
Mihalescul, Laurențiu Nistor, Doru Mihai Oprișcan , Pistru-Popa Eusebiu-Manea, Presură 
Alexandra, Stoica Bogdan-Alin și Mihai Tudose. 

Doamna deputat Oana-Mioara Bîzgan-Gayral a absentat de la lucrările Comisiei, aflându-se 
în delegație externă. Domnul deputat Tripa Florin-Dan a absentat de la lucrările Comisiei, aflându-se 
în concediu de odihnă. 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Gheorghe Șimon. 
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor economice ale 

statului, procedură de urgență, PL-x 489/2017 – fond; 
2. Propunerea legislativă de modificare a Legii concurenței nr. 21 din  30 aprilie 1996, 

republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 29 februarie 2016, cu 
modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată,         
Pl-x 582/2017 – aviz; 

3. Proiectul de Lege privind participarea României la majorarea de capital a Băncii 
Internaționale de Investiții,  PL-x 36/2018  – aviz;  

4. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din 
domeniul gestionării financiare a fondurilor europene,  PL-x 37/2018  – aviz;  

5. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea  Legii nr. 227/2015 – Codul 
Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată hotărî scutirea sau reducerea 
impozitului/taxei pe clădiri pentru clădirile de tip sală polivalentă – sală de sport aflate în 
proprietatea unității   administrativ-teritoriale, Pl-x 38/2018  – aviz;  

6. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea  Legii nr. 100/2016  privind 
concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii,  Pl-x 39/2018  – aviz;  

7. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea   Legii nr. 98/2016  privind 
achizițiile publice, Pl-x 40/2018  – aviz;  

8. Dezbateri cu privire la îmbunătăţirea cadrului legislativ privind siguranţa şi 
securitatea transportului de energie în România - comun cu Comisia pentru industrii şi servicii. 

La primul punct al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege privind unele măsuri 
pentru protejarea intereselor economice ale statului, procedură de urgență , PL-x 489/2017 – 
fond. 
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La dezbaterile ședinței Comisiei au pa rticipat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Economiei, doamna expert Valerica Maitan, din partea Fondului Proprietatea, domnul consilier 
juridic Cătălin Niculiță, iar din partea Coaliției pentru Dezvoltarea României, domnul Alexandru 
Bîrsan.  

Întrucât, la data ședinței Comisiei nu am primit punctul de vedere al Guvernului asupra 
inițiativei legislative, domnul președinte Gheorghe Șimon le -a propus membrilor Comisiei 
amânarea cu două săptămâni a dezbaterilor asupra proiectului de lege. Supusă la vot, 
propunerea a fost aprobată cu  unanimitate de voturi. 

La punctul doi al ordinii de zi  a fost înscrisă propunerea legislativă de modificare a 
Legii concurenței nr. 21 din  30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 153 din 29 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, Camera 
Deputaților este prima Cameră sesizată, Pl-x 582/2017 – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, a 
participat, în calitate de invitat, din partea Consiliului Concurenței,  doamna vicepreședinte Elena 
Kleininger. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
au constatat faptul că propunerea legislativă nu se justifică întrucât prin modificările și completările 
propuse s-ar diminua importanța Consiliului Concurenţei, care este o autoritate administrativă 
autonomă în domeniul concurenţei, cu personalitate juridică și are un rol esenţial în protecţia, 
menţinerea şi stimularea concurenţei şi a unui mediu concurenţial normal, în vederea promovării 
intereselor consumatorilor. 

Mai mult decât atât, prin adoptarea iniţiativei legislative ar fi afectată funcţionarea şi 
organizarea Consiliului Concurenţei iar acest fapt ar avea, pe cale de consecinţă, implicaţii asupra 
autonomiei decizionale a acestei instituții. 

Ori, autonomia instituțiilor de concurență din statele membre ale Uniunii  Europene este 
aspectul primordial avut în vedere de Comisia Europeană în procesul de evaluare a acestor 
organisme. 

Totodată, în conformitate cu obiectivele strategice asumate de autorităţile de concurenţă şi 
Comisia Europeană privind consolidarea independenței şi îmbunătăţirea eficienţei/competitivităţii, 
Consiliul Concurenţei a implementat în ultimii ani o serie de reforme pe baza recomandărilor Băncii 
Mondiale, ca urmare a efectuării unei analize funcţionale în anul 2010, conform Memorandumului 
de înţelegere cu Comisia Europeană. 

În acest sens, reforma de modernizare asumată de Consiliul Concurenţei a condus la 
îmbunătățirea cadrului legal care permite în prezent flexibilitate procedurală şi intervenţie rapidă în 
restabilirea concurenţei pe piaţă, precum și capabilităţi consolidate de detectare a licitaţiilor trucate. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Ș imon a propus avizarea negativă a 
iniţiativei legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu                                       
majoritate de voturi  (3 abțineri). 

La punctul trei al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege privind participarea 
României la majorarea de capital a Băncii Internaționale de Investiții,  PL-x 36/2018  – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, a 
participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Finanțelor Publice, doamna expert Teodora 
Trufea.  

Domnul președinte Gheorghe Șimon a propus avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, 
în forma adoptată de Senat. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu                          
majoritate de voturi  (2 abțineri). 

La punctul patru al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea și 
completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene, 
PL-x 37/2018  – aviz.  

Întrucât reprezentanții Guvernului nu a u onorat invitația de participare la lucrările ședinței,  
domnul președinte Gheorghe Șimon le-a propus membrilor Comisiei amânarea cu o săptămână a 



 3 

dezbaterilor asupra proiectului de lege. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu  unanimitate 
de voturi. 

La punctul cinci al ordinii de zi propunerea legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 227/2015 – Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată 
hotărî scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri pentru clădirile de tip sală 
polivalentă – sală de sport aflate în proprietatea unității administrativ -teritoriale,                    
Pl-x 38/2018 – aviz. 

Întrucât reprezentanții Guvernului nu au onorat invitația de participare la lucrările ședinței,  
domnul președinte Gheorghe Șimon le-a propus membrilor Comisiei amânarea cu o săptămână a 
dezbaterilor asupra inițiativei legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu  
unanimitate de voturi. 

La punctul șase al ordinii de zi  a fost înscrisă propunerea legislativă pentru modificarea 
și completarea Legii nr. 100/2016  privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii,  
Pl-x 39/2018  – aviz. 

Întrucât reprezentanții Guvernului nu au onorat invitația de participare la lucrările ședinței,  
domnul președinte Gheorghe Șimon le-a propus membrilor Comisiei amânarea cu o săptămână a 
dezbaterilor asupra inițiativei legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu  
unanimitate de voturi. 

La punctul șapte al ordinii de zi  a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 98/2016  privind achizițiile publice, Pl-x 40/2018  – aviz. 

Întrucât reprezentanții Guvernului nu au onorat invitația de participare la lucrările ședinței,  
domnul președinte Gheorghe Șimon le-a propus membrilor Comisiei amânarea cu o săptămână a 
dezbaterilor asupra inițiativei legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu  
unanimitate de voturi. 

La punctul opt al ordinii de zi  au avut loc dezbateri cu privire la îmbunătăţirea 
cadrului legislativ privind siguranţa şi securitatea transportului de energie în România - 
comun cu Comisia pentru industrii şi servicii. 

 

În cadrul întâlnirii menționate la pct. 8 al ordinii de zi au avut loc dezbateri generale asupra 
aspectelor supuse discuției, urmând ca dezbaterile pe fond să aibă loc într-o ședință ulterioară. 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în 
ziua de 7 martie 2018, în intervalul orar 1500-1800 și în ziua de 8 martie 2018, 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. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,        
PL-x 572/2017 – studiu; 

3. Propunerea legislativă pentru completarea art. 7 și modificarea art. 460  din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal,  Pl-x 9/2018 – 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            
              

 

                                                      Consilier parlamentar  
                                                                                                                            Alina Cristina Hodivoianu 
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