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SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
din  zilele de 26 si 28 iunie 2018 

       
   Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în ziua de       

26 iunie 2018, în intervalul orar 1400-1800, respectiv, 28 iunie 2018,  în intervalul orar  830-1230.  
 La lucrările Comisiei din data de 26 iunie 2018, au fost prezenţi următorii domni deputaţi: 

Gheorghe Șimon, Gavrilă Ghilea, Itu Cornel, George-Gabriel Vișan, Antal István-János, Oana-Mioara 
Bîzgan-Gayral, 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. Domnii deputați Tripa Florin-Dan și Adrian Mocanu 
au absentat de la lucrările Comisiei.  
   Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Gheorghe Șimon. 

Şedinţa Comisiei din data de 26 iunie a.c. a avut următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. 291 alin.(2) din Legea              

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, procedură de urgență, PL-x 364/2018 – aviz; 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2018 

pentru completarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii 
Comerciale ,,Compania naţională de transporturi aeriene române –TAROM” - S.A.,      
procedură de urgență, PL-x 376/2018 – aviz; 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, Pl-x 382/2018 – aviz; 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr. 39/2018 
privind parteneriatul public-privat, procedură de urgență, PL-x 389/2018 – aviz; 

5. Proiectul de Lege privind distribuția de asigurări,  procedură de urgență ,                           
PL-x 394/2018 – aviz. 
 La primul punct al ordinii de zi

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor Comisiei, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. Supusă la vot, propunerea a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

 a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea art. 291 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind  Codul fiscal,  procedură de urgență,  
PL-x 364/2018 – aviz. 

 La al doilea punct al ordinii de zi

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor Comisiei, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. Supusă la vot, propunerea a 
fost aprobată cu majoritate de voturi (un vot împotrivă și 2 abțineri).  

 a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2018 pentru completarea art. 4 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania naţională de 
transporturi aeriene române –TAROM”  - S.A., procedură de urgență, PL-x 376/2018 – aviz. 
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La al treilea punct al ordinii de zi

La dezbaterile ședinței Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea Minis terului 
Finanțelor Publice, doamna Mariana Moldovan – consilier superior. 

 a fost înscrisă propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Pl-x 382/2018 – aviz. 

     Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
constatat faptul că inițiativa legislativă nu se justifică întrucât  Capitolul IX: Operațiuni scutite de taxă 
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, transpune 
scutirile de la plata TVA reglementate de Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 
privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene Seria L, nr. 347 din 11 decembrie 2006, iar printre scutirile prevăzute de această directivă nu 
se regăsesc cele prevăzute de prezenta inițiativă legislativă.  

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon le -a propus membrilor Comisiei, 
avizarea negativă a iniţiativei legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de 
voturi (2 voturi împotrivă și o abținere).                                                   

La al patrulea punct al ordinii de zi

 La dezbaterile șe dinței Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea  Comisiei 
Naționale de Strategie și Prognoză, domnul Ion Ghizdeanu, președinte. 

 a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat, procedură 
de urgență, PL-x 389/2018 – aviz. 

  În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor Comisiei, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. Supusă la vot, propunerea a 
fost aprobată cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă și o abținere).  
  La punctul cinci al ordinii de zi

 La dezbaterile ședinței Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea  Autorității de 
Supraveghere Financiară, domnul Valentin Ionescu, director și doamnele Cristina Zgonea, șef serviciu 
și  Simona Dobrică, șef serviciu. 

 a fost înscris proiectul de Lege privind distribuția de 
asigurări, procedură de urgență,  PL-x 394/2018 – aviz. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor Comisiei, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. Supusă la vot, propunerea a 
fost aprobată cu majoritate de voturi (un vot împotrivă).  

 

 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în ziua 
de 28 iunie 2018, în intervalul orar 830-1230, având următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege privind dezvoltarea finanțărilor participatice (cr owdfunding),                    
PL-x 801/2015  – studiu; 

2. Proiectul de Lege pentru reglementarea  unor aspecte ale activității comerciale și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative, PL-x 217/2018  – 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: 

   Alina Cristina Hodivoianu                                                                                                         
Anca Magdalena Chiser    
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