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SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 21, 22 și 23 noiembrie 2017 
 
 

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

       La lucrările Comisiei din data de 21 noiembrie 2017, au fost prezenţi următorii domni deputaţi:                 
Laurențiu Nistor, Ghilea Gavrilă, Mocanu Adrian, Itu Cornel, Antal István-János, Oana-Mioara Bîzgan-
Gayral , Botez Mihai-Cătălin, Burciu Cristina, Durbacă Eugen, Gheorghe Andrei Daniel, Mihalescul Dumitru, 
Pistru-Popa Eusebiu-Manea, Presură Alexandra, Stoica Bogdan-Alin, Tripa Florin-Dan și Vișan George -
Gabriel.  

Domnii deputați Mihai Tudose, Gheorghe Șimon și Mihai Doru Oprișcan  au absentat de la lucrările 
Comisiei.  

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Laurențiu Nistor. 
          Domnul președinte Laurențiu Nistor a supus la vot ordinea de zi a Comisiei. Cu unanimitate de 
voturi, membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi a ședinței Comisiei. 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege pentru  modificarea art. 25 alin. (4)  lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal, PL-x 395/2017 – aviz; 
2. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 

insolvenței și de insolvență,  PL-x 425/2017  – aviz; 
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata 

defalcată a TVA, PL-x 435/2017  – aviz; 
4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului Economic și Comercial Cuprinzător (CETA) 

între Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, semnat la 
Bruxelles la 30 octombrie 2016, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, PL-x 444/2017  – aviz. 
 

La primul punct  al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru  modificarea art. 25 alin. 
(4)  lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, PL-x 395/2017 – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei pentru politică economic ă, reformă şi privatizare, a participat, în 
calitate de invitat, din partea Ministerului Finanțelor Publice, doamna Elena Iordache, director general 
adjunct. 
 Domnul președinte Laurențiu Nistor a precizat că este de acord cu prevederile proiectului de lege și le-
a propus domnilor deputați avizarea favorabilă a inițiativei legislative, în forma adoptată de Senat .  
Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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La punctul doi al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, PL-x 425/2017  – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, au participat, în 
calitate de invitați , din partea Ministerului Finanțelor Publice, doamna Vasilica Imbrișcă, șef serviciu și 
doamna consilier Manuela Anania. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Laurențiu Nistor le -a propus domnilor deputați avizarea 
favorabilă a inițiativei legislative, în forma adoptată de Senat. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată 
cu unanimitate de voturi. 

 

La punctul trei al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței 
Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, PL-x 435/2017  – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, au participat, în 
calitate de invitați, din partea Ministerului Finanțelor Publice, doamna Daniela Tănase, director general 
adjunct, și din partea Asociației Co mpaniilor de Distribuție de Bunuri din România (ACDBR), domnul 
președinte  Ovidiu Gheorghe. 

În vederea clarificării unor aspecte privind conținutul inițiativei legislative, domnul președinte 
Laurențiu Nistor le-a propus domnilor deputați amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege, cu două 
săptămâni. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu  unanimitate de voturi. 
 

La punctul patru al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului 
Economic și Comercial Cuprinzător (CETA) între Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și 
statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la  30 octombrie 2016, Camera Deputaţilor 
este prima Cameră sesizată, PL-x 444/2017  – aviz. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Laurenți u Nistor le-a propus domnilor deputați avizarea 
favorabilă a inițiativei legislative, în forma prezentată . 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      
22 noiembrie 2017, în intervalul orar 830-1200, respectiv,  1300-1630, şi în ziua de  23 noiembrie 2017, în 
intervalul orar 830-1030 , având următoarea ordine de zi:  
 1. Proiectul de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, 
construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate,  PL-x 453/2017  – studiu; 

2. Proiectul de Lege privind funcționarea Băncii de Dezvoltare a României – Eximbank S.A.,  PL-x 
457/2017  – studiu. 

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

                PREŞEDINTE, 
 

            Laurențiu NISTOR  
                                                                  SECRETAR, 

 
                                                          George-Gabriel VIȘAN 
 
 

                                                                     Consilier parlamentar  
                                                                                                                                              Alina Cristina Hodivoianu 
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