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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 14 septembrie 2011. 

La lucrările Comisiei din zilele de 14 şi 15 septembrie 2011 au fost prezenţi                  
20 deputaţi din totalul de 21 de membri şi anume: Tudose Mihai, Vainer Aurel, 
Almăjanu Marin, Arion Viorel, Cărare Viorel, Gerea Andrei Dominic, Cornel Itu, 
Iacob Strugaru Stelică, Lupu Mihai, Neacşu Marian, Nica Dan, Nistor Laurenţiu, 
Oprişcan Mihai Doru, Palaşcă Viorel, Păsat Dan, Popescu Adrian, Sava Andrei 
Valentin, Seremi Ştefan, Şandru Mihaela Ioana, Teodorescu Horia. Domnul 
Valerian Vreme a absentat de la lucrările Comisiei.  

Lucrările au fost conduse de către domnul preşedinte Mihai Tudose. 
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile                  

art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentantul Ministerului 
Finanţelor Publice, doamna  Oana Iacob - şef serviciu TVA. 

  Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.49/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal şi a altor prevederi financiar-fiscale, procedură de urgenţă (PL-x 503/2011). 

Şedinţa a început cu dezbaterea punctului 1 al ordinii de zi, şi anume 
proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.49/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal şi a altor prevederi financiar-fiscale, procedură de urgenţă (PL-x 503/2011). 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Oana Iacob, şef 
serviciu, a subliniat faptul că, având în vedere necesitatea combaterii în regim de 
maximă urgenţă a fraudei fiscale în domeniul comercializării cerealelor şi plantelor 
tehnice prin implementarea taxării inverse pentru livrarea bunurilor din aceste 
categorii înainte de începutul perioadei de recoltare, în care se manifestă cu 
preponderenţă fenomenele evazioniste, măsura va fi aplicată începând cu data  
publicării în Monitorul Oficial al României a ordonanţei de urgenţă.  

Domnia sa a adăugat faptul că, promovarea ordonanţei de urgenţă începând cu 
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această dată este posibilă ca urmare a faptului că  România a obţinut, conform 
procedurii tacite,  autorizarea de către Consiliul Uniunii Europene pentru aplicarea 
taxării inverse. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Oana Iacob, şef 
serviciu, a mai spus că, ordonanţa de urgenţă vizează punerea în aplicare a unei 
măsuri de combatere a fraudei fiscale, respectiv taxarea inversă, pentru livrarea în 
interiorul ţării a unor bunuri dintr-un anumit sector economic, respectiv din 
sectorul comercializării cerealelor şi plantelor tehnice. Frauda fiscală în acest 
domeniu este generată în principal de faptul că anumiţi operatori nu virează            
TVA-ul la trezorerie după livrarea produselor lor, în special atunci când le-au 
achiziţionat fără să plătească taxa în amonte. Clienţii acestora sunt însă îndreptăţiţi 
la o deducere de TVA, dacă sunt în posesia unei facturi valabile. 

Domnia sa a mai adăugat faptul că prin aplicarea taxării inverse, furnizorul nu 
va mai factura cu TVA către clientul său, iar acesta din urmă va înscrie taxa 
aferentă achiziţiei în decontul de TVA ca taxă colectată şi taxă deductibilă, fără a 
mai solicita rambursări de TVA pentru achiziţiile de cereale. Prin urmare, o astfel 
de măsură ar pune capăt imediat acestei forme speciale de fraudă fiscală. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Oana Iacob, şef 
serviciu, a mai spus că, descurajând activităţile frauduloase ale operatorilor care 
acţionează pe piaţa cerealelor şi a plantelor tehnice, implementarea taxării inverse 
va avea un impact pozitiv asupra mediului de afaceri, în special pentru persoanele 
impozabile corecte care activează în acest sector. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma prezentată de iniţiator. 

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 

îndeplinit, şi-a continuat lucrările în ziua de 15 septembrie 2011 cu următoarea 
ordine de zi: 

1.  Propunerea legislativă privind exploatarea resurselor minerale ale 
României (Plx 476/2011). 

2. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.571/2003 Codul Fiscal 
(Plx 508/2011). 

În urma dezbaterilor din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul 
să fie dat în proxima şedinţă.  

 
 

      PREŞEDINTE, 
     Mihai TUDOSE 

 
                                                    SECRETAR, 
     Marin ALMĂJANU 
                                           

 
                                              Consilier parlamentar, 
                             Anca Chiser       
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