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PROCES-VERBAL
al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare
din zilele de 24, 25 și 26 aprilie 2018
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările
în ziua de 24 aprilie 2018, în intervalul orar 830-1200, respectiv, 1300-1800.
Din totalul de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și
privatizare, au participat 18 membri. Domnul deputat Antal István-János a absentat de
la lucrările Comisiei, aflându-se în concediu de odihna.
Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul pre ședinte Gheorghe Șimon.
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi:
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.17/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014-2020 (PL-x nr. 201/2018) – aviz.
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative
şi stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale
(PL-x nr. 202/2018) – aviz.
La primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2018 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
(PL-x nr. 201/2018) – aviz.
Întrucât reprezentanții Guvernului, deși au fost invitați la ședință pentru a-și
susține punctul de vedere nu s-au prezentat, domnul președinte Gheorghe Șimon le-a
propus membrilor Comisiei amânarea cu două săptămâni a dezbaterilor asupra
proiectului de lege. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu
majoritate de voturi (o abținere).
La punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru
modificarea şi completarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul
administraţiei publice centrale (PL-x nr. 202/2018 )- aviz
La dezbaterile ședinței Comisiei a u participat, în calitate de invita
ț i, din partea
Ministerului Finanțelor Publice , doamna Elena Lisca, șef serviciu, Ministerului
Apararii Nationale domnii: Nicolae Nasta, Secretar de Stat și domnul Florin Bucur,
șef serviciu, Ministerului Economiei, domnul Ilie Călin Bodea, secretar de stat ș i
doamna Ruxandra Anghel, director, a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice,
domnul Bogdan Pușcas, președinte.

Reprezentanul Ministerului Economiei, domnul Ilie Călin Bodea, secretar de stat,
a spus că instituția pe care o reprezintă nu are încă un punct de vedere.
Reprezentanul Ministerul Apararii Nationale a sus
ț inut adoptarea iniț iativei
legislative.
Reprezentantul Ministerului Finan
țelor Publice, doamna
Elena Lisca,
șef serviciu, a prezentat câteva amendamente de modificare și completare a acestei
inițiative legislative, care au fost înaintate Ministerului pentru Relația cu Parlamentul,
în vederea întocmirii punctului de vedere al Guvernului.
Membrii Comisiei au solicitat detalii referitoare la efectele juridice ale transferului
societăților asupra modului actual de organizare al acestora, având în vedere că unele
dintre acestea sunt listate la Bursă, iar o parte au acționari minoritari privați.
De asemenea, membrii Comisiei au dorit să cunoască implicațiile acestui proiect
de lege asupra contractelor aflate în derulare precum și asupra procedurilor de achiziții
publice și a modului în care vor fi realizate investi
ț
iile pentru modernizareaș i
reformarea acestor societăți.
Întrucât, la data ședinței Comisiei nu am primit punctul de vedere al Guvernului
asupra inițiativei legislative, domnul președinte Gheorghe Șimon le -a propus
membrilor Comisiei amânarea cu două săptămâni a dezbaterilor asupra
proiectului de lege. 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 25 aprilie 2018, în intervalul orar 15,00-18,00, respectiv în
ziua de 26 aprilie 2018, în intervalul orar 8,30-12,30, având următoarea ordine de
zi:
1. Proiectul de lege privind func
ționarea Băncii de Dezvoltare a României –
Eximbank S.A. (PLx 457/13.11.2017) – studiu.
2. Proiectul de lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Băncii de
Dezvoltare a României – S.A., procedură de urgență (PLx 57/26.02.2018) – studiu.
3. Proiectul de lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori (PLx 85/05.03.2018) –
studiu.
În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie
dat într-o şedinţă ulterioară.
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