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SINTEZA 

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

La lucrările Comisiei din data de 11 decembrie 2018, au fost prezenţi următorii domni deputaţi: 
Gheorghe Șimon, Gavrilă Ghilea, Itu Cornel, George -Gabriel Vișan, Antal István -János, Mihai-Cătălin 
Botez, Burciu Cristina, Gheorghe Andrei Daniel, Dumitru Mihalescul, Laurențiu Nistor, Doru Mihai 
Oprișcan, Presură Alexandra, Prisnel Adrian Claudiu, Stoica Bogdan-Alin, Mihai Tudose și Tripa Florin-
Dan. 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 pr ivind 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

  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).  

 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.           
La dezbaterile ședinței Comisiei au 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.  
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       La punctul trei al ordinii de zi

   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).  

 a fost înscrisă propunerea legislativă pentru modificarea Legii 
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, Pl-x 730/2018 – aviz. La dezbaterile ședinței 
Comisiei a participat în calitate de invitat, din partea  Ministerului Finanțelor, domnul Florin Chioreanu, 
consilier. 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. 

         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 
Garantare 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 președinte 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 președinte Gh eorghe Șimon a mai menționat că Banca 
Naţională a României, a înaintat Comisiei pentru politică economică, reformă și 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 președin te 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 
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