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

    din  zilele de 6, 7 și 8 noiembrie 2018 
 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, respectiv               
Comisia pentru buget, finanțe și bănci din cadrul Camerei Deputaților, împreună cu 
Comisia economică, industrii și servicii , respectiv Comisia pentru buget, finanțe, 
activitate bancară și piață de capital  din cadrul Senatului şi-au desfăşurat lucrările 
comune în ziua de 6 noiembrie 2018, începând cu orele 1000, în conformitate                    
cu decizia Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului,  
din data de  29 octombrie 2018, privind aprobarea calendarului pentru numirea 
noilor membri ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară.  

      Din totalul de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și 
privatizare, au participat 18 deputaț i. Domnul deputat Pistru-Popa Eusebiu-Manea a 
absentat de la lucrările comune ale Comisiilor.  

Lucrările şedinţei comune au fost conduse, alternativ, de către domnul deputat 
Budăi Marius-Constantin, președintele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, 
respectiv, de domnul senator Daniel Cătălin Zamfir, președintele Comisiei 
economice, industrii și servicii.  

Şedinţa comună a celor patru Comisii a avut următoarea ordine de zi: 
1. Audierea candidaţilor propuşi pentru  ocuparea funcțiilor de membri 

executivi, respectiv, membri neexecutivi ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere 
Financiară –  aviz comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din cadrul 
Camerei Deputaţilor, respectiv Comisia economică, industrii şi servicii şi                   
Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital din Senat. 

La lucrările Comisiilor reunite au fost prezenți, în calitate de invitaţi, în vederea 
audierii, candidații înscriși pentru ocu parea funcțiilor   de membri ai Consiliului 
Autorității de Supraveghere Financiară. 

 Membrii celor patru Comisii au luat act de decizia Birourilor permanente 
reunite ale Camerei Deputaților și Senatului , din data de 6 noiembrie a.c., prin care 
s-a aprobat solicitarea grupurilor parlamentare ale Partidului Național Liberal , 
respectiv, Uniunii Democrate Maghiare din România de amânare a ș edinței 
Plenului comun al celor două Camere din data de 7 noiembrie a.c., având în vedere 
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participarea  membrilor acestor grupuri parlamentare la Congresul Partidului 
Popular European. 

    De asemenea, Comisiile reunite au luat act de decizia Birourilor permanente 
reunite ca ședința comună a celor 4 Comisii pentru audierea candidaților în vederea  
numirii noilor membri ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară să se 
desfășoare marți, 13 noiembrie 2018, începând cu ora 1000, avizul comun al 
Comisiilor reunite urmând a fi înscris pe ordinea de zi a ședinț ei comune a                           
Camerei Deputaților și Senatului în data de 14 noiembrie 2018. 

      Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările, în ședință simplă,  în data de 7 noiembrie 2018, în intervalul orar         
1500-1800, având următoarea ordine de zi:  
          1. Proiectul de Lege pentru modificarea ș i completarea Legii nr. 36/1991 
privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, PLx 576/2018 – 
aviz; 
           2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2018 
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului                
nr. 40/2015 privind gestionarea  financiară a fondurilor europene pentru perioada 
de programare  2014-2020, PLx 578/2018 – aviz; 
            3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2018 
pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privi nd 
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare        
2014-2020, PLx 587/2018 – aviz; 
            4. Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr. 275 din                           
27 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind 
plata defalcată a TVA, Plx 600/2018 – aviz; 

             5. Propunerea legislativă pentru modificarea    alin. (1) al art. 22 din Legea 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  Plx 604/2018 –aviz; 
             6. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul Fiscal, Plx 605/2018 – aviz. 

    Din totalul de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și 
privatizare, au participat 18 deputați. Domnul deputat Pistru-Popa Eusebiu-Manea a 
absentat de la lucrările Comisiei.  

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Gheorghe Șimon. 
La primul punct al ordinii de zi

La dezbaterile ședinței Comisiei a  participat în calitate de invitat, din partea 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, doamna Mihaela Vartolomei, consilier 
juridic. 

 a fost înscris proiectul de Lege pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și  alte 
forme de asociere în agricultură, PLx 576/2018 – aviz.  

Reprezentantul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, doamna consilier 
juridic Mihaela Vartolomei, a prezentat principalele prevederi ale inițiativei legislative, 
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subliniind faptul că, ministerul susține avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma 
adoptată de Senat. 

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 (o abținere). 

La punctul doi al ordinii de zi

La dezbaterile ședinței Comisiei au participat în calitate de invitați, din partea  
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, doamna secretar de stat 
Sirma Caraman și doamna consilier Iulia Matei. 

 a fost înscris proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2018 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea  financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de programare  2014-2020, PLx 578/2018 – 
aviz. 

Reprezentantul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 
doamna secretar de stat Sirma Caraman a prezentat, pe scurt, obiectul de reglementare 
al acestui proiect de lege.  

Astfel, doamna secretar de stat Sirma Caraman a subliniat faptul că, inițiativa 
legislativă prevede și introducerea unei excepţii cu privire la autoritatea de management 
Programului operaţional regional, pentru axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea 
competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii. 

Domnul deputat Mihai Botez a dorit unele lămuriri în legătură cu excepția 
introdusă prin inițiativa legislativă. 

Doamna secretar de stat Sirma Caraman a precizat faptul că, limita instituită 
pentru această autoritate de management este de 200 % pentru proiectele care intră sub 
incidenţa regulilor de ajutor de stat.  

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. 
  La punctul  trei al ordinii de zi

      Reprezentantul Ministerului Economiei, domnul secretar de stat Constantin Ivan  
a prezentat principalele prevederi ale proiectului de lege, aducând argumente în 
favoarea adoptării inițiativei legislative.  

 a fost înscris proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2018 pentru completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2014-2020, PLx 587/2018 – aviz.                
La dezbaterile ședinței Comisiei au participat în cali tate de invitați, din partea  
Ministerului Economiei, domnul secretar de stat Constantin Ivan și domnul director 
Adrian Duicu. 

      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. 
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            La punctul patru al ordinii de zi

         La dezbaterile ședinței Comisiei a  participat în calitate de invitat, din partea 
Ministerului Finanțelor Publice, domnul Dan Buzdugă, expert superior. 

 a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
abrogarea Legii nr. 275 din 27 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanței 
Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, Plx 600/2018 – aviz.  

   Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, domnul Dan Buzdugă, expert 
superior, a prezentat principalele argumente pentru respingerea acestei inițiative 
legislative.  
          Domnul Dan Buzdugă a spus că abrogarea Legii nr. 275/2017 nu poate avea 

efectele avute în vedere de iniţiatori, întrucât Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017, 
inclusiv cu modificările aduse acesteia prin Legea nr. 275/2017, modificări care s-au 
încorporat în actul de bază,  va rămâne în vigoare. 
 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 (4 voturi împotrivă). 

 La punctul cinci al ordinii de zi

La dezbaterile ședinței Comisiei a  participat în calitate de invitat, din partea  
Ministerului Finanțelor Publice, doamna consilier Adelina Ștefan. 

 a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea    alin. (1) al art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,        
Plx 604/2018 –aviz.  

Reprezentantul Ministerului Finanțelor  Publice, doamna consilier Adelina Ștefan,  a 
precizat faptul că, ministerul nu susține adoptarea inițiativei legislative deoarece politica 
bugetară acţionează în marja maximă de manevră permisă de reglementările europene, 
respectiv de deficit bugetar planificat aproape de limita de 3%, în consecință  se 
recomandă prudenţă în elaborarea şi/sau modificarea actelor normative care oferă 
scutiri, deduceri sau facilităţi fiscale.  
           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 (2 voturi împotrivă și 2 abțineri). 
          La punctul șase al ordinii de zi

           La dezbaterile ședinței Comisiei au participat în calitate de invitați, din partea  
Ministerului Finanțelor Publice, doamna Iris Sînziana Mitran, consilier superior. 

 a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Plx 605/2018 – aviz. 

      Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna Iris Sînz iana Mitran, 
consilier superior, a prezentat, pe scurt, principalele propuneri și observații ale 
Guvernului cu privire la textul ini țiativei legislative.  

       În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon le-a propus membrilor 
Comisiei, avizarea favorabilă a inițiativei legislative, în forma prezentată de 
inițiator. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi                           
(o abținere). 
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  Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în ziua de 8 noiembrie 2018, în intervalul orar 830-1230, având următoarea 
ordine de zi:  
 1. Propunerea legislativă pentru modificarea lit. h), alin. (1), art. 456 din Legea        
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Plx651/2018 – studiu; 
         2. Propunerea legislativă pentru completarea art. 60 și art. 154 din Legea                 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Plx663/2018 – 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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