
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

       Comisia pentru politică economică, 
                   reformă şi privatizare 

                        Bucureşti,  19.10.2017 
                       Nr. 4c-1/275 

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

din  zilele de 17, 18 și 19 octombrie 2017 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de  17 octombrie 2017, în intervalul orar 1500-1800.  

Din totalul de 19 membri ai Comisiei, au participat 17 deputaţi. 
 Domnii deputați Mihai Tudose și Șimon Gheorghe au absentat de la lucrările Comisiei.              

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul secretar Cornel Itu. 
 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
 

1.  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind           
Codul fiscal,  PLx 243/2017 - aviz; 

2.  Proiectul de Lege pentru modificarea art. 19 alin. (3) din Legea contabilității                   
nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și  
modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației,                
PLx 265/2017- aviz;  

3.  Proiectul de Lege privind transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului 
din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor 
fiscale care au incidență directă asupra funcționării pieței interne, publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene nr. L193/1 din data de 19 iulie 2016,  procedură de urgență, 
PLx 289/2017 – aviz; 

4.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului                 
nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, PLx 302/2017 – aviz 
comun cu Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului și 
privatizare, Comisia economică, industrii și servicii  și Comisia pentru dezvoltare și strategie 
economică din Senat; 

5.  Document de reflecţie privind viitorul finanțelor UE , inițiativă prioritară,    
COM (2017) 358 final - examinare în fond. 
 

La primul punct al ordinii de zi

 

 a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea 
și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  PLx 243/2017 – aviz. 

La dezbaterea acestui proiect de lege a participat din partea Ministerului Finanțelor 
Publice, doamna director general Toma Gheorghi ța. 
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Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna director general Toma 
Gheorghița, a subliniat faptul că, ministerul susține adoptarea inițiative i legislative, cu 
amendamente. 

În vederea primirii punctului de vedere al Guvernului, domnul secretar Cornel Itu,                 
le-a propus membrilor Comisiei amânarea dezbaterilor asupra inițiativei legislative, cu o 
săptămână. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
 

La punctul doi al ordinii de zi

 

  a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea                     
art. 19 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea                    
Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea 
și funcționarea cooperației,  PLx 265/2017- aviz.  

În vederea primirii punctelor de vedere din partea Guvernului, Băncii Naționale a 
României respectiv, Autorității de Supraveghere Financiare, domnul secretar Cornel Itu,                 
le-a propus membrilor Comisiei amânarea dezbaterilor asupra inițiativei legislative, cu o 
săptămână. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
 

La punctul trei al ordinii de zi

 

 a fost înscris proiectul de Lege privind transpunerea 
Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor 
împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care au incidență directă asupra 
funcționării pieței interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L193/1 
din data de 19 iulie 2016,  procedură de urgență, PLx 289/2017 – aviz. 

La dezbaterea acestui proiect de lege a participat din partea Ministerului Finanțelor 
Publice, doamna director general Toma Gheorghi ța. 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna director general Toma 
Gheorghița, a subliniat faptul că există deja o inițiativă a G uvernului care se va materializa 
printr-o ordonanță de urgență, care va transpune și va integra Directiva (UE) 2016/1164 în 
cadrul articolului 27, titlul 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, articol care va fi modificat, în consecință. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat faptul că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât, transpunerea 
corectă a prevederilor Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a 
normelor împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă 
asupra funcţionării pieţei interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria                    
L 193/1 din data de 19 iulie 2016 presupune atât adoptarea legislației propriu -zise de 
transpunere, cât și pregătirea și adoptarea cadrului specific de aplicare a dispozițiilor astfel 
transpuse, în concordanță cu sistemul național de impozitare a societăților. Actul normativ 
transpune Directiva (UE) 2016/1164 printr-o preluare fidelă a dispoziți ilor acesteia, fără o 
adaptare la contextul/cadrul juridic aplicabil în România. 

 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu 
majoritate de voturi (3 voturi împotrivă), avizarea negativă a iniţiativei legislative. 
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La punctul patru al ordinii de zi

Din cauza absenței reprezentanților Guvernului  la dezbaterile ședinței comune cu 
membrii Comisiei pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului și 
privatizare, domnul secretar Cornel Itu le-a propus membrilor celor două Comisii                   
amânarea dezbaterilor asupra inițiativei legislative, cu o săptămână.  Supusă la vot, 
propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (2 abțineri). 

 a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2017, PLx 302/2017 – aviz comun cu Comisia pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului și privatizare , Comisia economică, industrii și servicii și 
Comisia pentru dezvoltare și strategie economică din Senat. 

 

 

La punctul cinci al ordinii de zi

  

 a fost înscris documentul de reflecţie privind 
viitorul finanțelor UE, inițiativă prioritară,  COM (2017) 358 final - examinare în fond. 

La dezbaterea acestei iniția tive nelegislative au participat din partea                        
Ministerului Finanțelor Publice, doamna  consilier Delia Rusu și doamna expert Cătălina 
Țuluca.  

Reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice, doamna  consilier Delia Rusu și doamna 
expert Cătălina Țuluca, le -au prezentat membrilor Comisiei principalele prevederi ale  
inițiativei nelegislative. De asemenea, doamna  consilier Delia Rusu a subliniat faptul că, până 
la acest moment nu există un punct de vedere al ministerului și nici al Guvernului cu privire la 
actul european. 

Domnul secretar Cornel Itu a propus amânarea dezbaterilor asupra inițiativei 
legislative, cu două săptămâni. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate 
de voturi. 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările 
în ziua de  18 octombrie 2017, în intervalul orar 1400-1630 şi în ziua de 19 octombrie 2017, 
în intervalul orar 830-1230 , având următoarea ordine de zi:  
           1. Propunerea legislativă „Legea antreprenorului social”, Pl-x 547/2014  – studiu;  
 2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2017 
privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de 
concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 , 
procedură de urgen ță,  PL-x 326/2017  – studiu.  
 

În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat  
într-o şedinţă ulterioară.  
 
 

            VICEPREŞEDINTE, 
 

 

             Găvrilă GHILEA  
                                                                 SECRETAR,  
 

                                                                  Cornel  ITU      
 

                                            Consilier parlamentar 
                                                                                                                                                   Alina Cristina Hodivoianu 
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