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

din  zilele de 5, 6 și 7 iunie 2018 
 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 5 iunie 2018,  în intervalul orar 830-1200, respectiv, 1300-1800. 

Din totalul de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și 
privatizare, au participat toți deputații.  

În cadrul ședinț ei Comisiei din data de 5 iunie 2018, domnul deputat Gavrilă 
Ghilea, vicepreședinte, a fost înlocuit de domnul deputat Dan Vîlceanu, iar domnul 
deputat Dumitru Mihalescul a fost înlocuit de domnul deputat Corneliu Olar.  

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Gheorghe Șimon. 
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, PL-x 85/2018- aviz; 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului              

nr. 30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene şi 
pentru completarea unor acte normative, procedura de urgență ,                             
PL-x 321/2018 – aviz; 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de 
transport public local nr.92/2007, PL-x 328/2018 – aviz; 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului             
nr. 28/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 
privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză,                           
PL-x 317/2018 – fond; 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,   
Pl-x nr. 24/2018 – fond comun cu Comisia pentru industrii și servicii și                     
Comisia juridică, de disciplină și imunități; 

6. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi 
Investiţii - S.A., precum şi pentru modificarea unor acte normative,                                   
PL-x 236/2018 – fond. 

La primul punct al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele 
de credit pentru consumatori, PL-x 85/2018- aviz. 



 2 

La dezbaterile ședinței Comisiei au participat în calitate de invitați, din partea Băncii 
Naționale a României, doamna Elena Dumitrica, consilier juridic, Asociației  de 
Management al Creanțelor Comerciale, doamna Ana Donea, coordonator administrativ 
și domnul Emanuel Cernat, consultant, Asociației Române  a Băncilor, doamnele 
Gabriela Folcuț, director executiv, Luminița Mazanciuc, expert juridic și Laura Turiac, 
legal manager. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor 
Comisiei, avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. 
Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă).  

La punctul doi al ordinii de zi

La dezbaterile ședinței Comisiei a participat, în calitate de invita t, din partea 
Ministerului Sănătății, domnul Dan Dumitrescu, secretar de stat. 

  a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul fondurilor europene şi pentru completarea unor acte normative, 
procedura de urgență,  PL-x 321/2018 – aviz. 

Domnul președinte Gheorghe Șimon a prezentat, pe scurt, obiectul de reglementare 
al acestui proiect de lege ș i anume, instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor 
europene, care vizează sporirea ritmului de implementare a programelor operaţionale, 
prin identificarea unor condiţii de decontare a unor cheltuieli eligibile în cadrul 
programului, deja efectuate de către beneficiarii de proiecte nefinalizate, şi includerea 
acestora în aplicaţii de plată către Comisia Europeană, în scopul îndeplinirii ţintelor de 
absorbţie în materia fondurilor europene, precum şi instituirea posibilităţii asigurării din 
bugetul de stat a sumelor necesare co-finanţării proiectelor cu finanţare europeană 
nerambursabilă, ai căror beneficiari sunt spitalele. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor 
Comisiei, avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. 
Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

La punctul trei al ordinii de zi

La dezbaterile ședinței Comisiei a  participat, în calitate de invitat, din partea 
Ministerului Dezvoltării și Administrației Publice, doamna Vasilica Baciu, director. 

  a fost înscris proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, 
PL-x 328/2018 – aviz. 

Reprezentantul Ministerului Dezvoltării și Administrației Publice , doamna Vasilica 
Baciu, director, a subliniat faptul că proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
extinderea la nivel judeţean a serviciului de transport public local și a afirmat faptul că 
ministerul susține adoptarea proiectului de lege. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor 
Comisiei, avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. 
Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (3 abțineri). 

La punctul patru al ordinii de zi

 

  a fost înscris proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2018 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi 
funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză, PL-x 317/2018 – fond. 
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La dezbaterile ședințe i Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea 
Comisiei Naționale de Statistică și Prognoză, domnul Ion Ghizdeanu, președinte. 

Având în vedere faptul că, până la data dezbaterilor, nu s-a primit niciun aviz din 
partea comisiilor sesizate, domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor 
Comisiei amânarea, cu două săptămâni, a dezbaterilor asupra inițiativei legislative. 
Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

La punctul cinci al ordinii de zi

 La dezbaterile ședinței Comisiei a pa rticipat, în calitate de invitat, din partea 
Ministerului Justiției, doamna Sofia Mariana Moț, secretar de stat. 

  a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice,   Pl-x nr. 24/2018 – fond comun cu Comisia 
pentru industrii și servicii și Comisia juridică, de disciplină și imunități. 

Domnul deputat Mihai Botez, în calitate de inițiator,  a făcut o scurtă prezentare a 
inițiativei legislative. Astfel, domnul deputat Mihai Botez a precizat faptul că prin 
propunerea legislativă se urmărește instituirea unor interdicții, care vizează:  angajarea 
întreprinderii publice prin încheierea oricăror acte juridice cu operatorii economici 
emitenți de titluri de participare la purtător; prelungirea contractelor încheiate anterior 
intrării în vigoare a prezentei legi între întreprinderile publice și operatorii economici 
emitenți de titluri de participare la purtător, precum și suplimentarea obiectului sau 
prețului acestora, precum și efectuarea de către întreprinderile publice de comenzi de 
bunuri și/sau servicii în baza co ntractelor-cadru semnate anterior intrării în vigoare a 
prezentei legi cu operatorii economici emiten ți de titluri de participare la purtător. 

Reprezentantul Ministerului Justiției, doamna Sofia Mariana Moț, secretar de stat, a 
subliniat faptul că ministerul nu susține adoptarea propunerii legislative. 

Domnul președinte Gheorghe Șimon a precizat faptul că s -a primit                             
raport preliminar de respingere din partea Comisiei pentru industrii și servicii  
respectiv raport preliminar de respingere din partea Comisiei  juridice, de disciplină 
și imunități. 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii 
celor trei Comisii, în ședințe separate, s-a constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică 
întrucât,  în legislația națională, acțiunile la purtător sunt reglementate în art. 91 din                     
Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Capitolul IV: Societățile pe acțiuni, Secțiunea I: Despre acțiun i. Astfel, se prevede 
ca ,,în societatea pe acţiuni, capitalul social este reprezentat prin acţiuni emise de 
societate, care, după modul de transmitere, pot fi nominative sau la purtător”.  

În acest sens, membrii celor trei Comisii au apreciat că intervenț iile legislative ar 
trebui să se realizeze asupra actului normativ care reglementează emiterea acțiunilor la 
purtător, și anume asupra Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Membrii celor trei Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi                                          
(3 voturi împotrivă, 5 abţineri), să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea 
propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă                       
nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. 
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La punctul șase  al ordinii de zi

La dezbaterile ședinței Comisiei au participat, în calitat e de invitați, din partea 
Ministerului Finanțelor Publice, domnul Orlando Teodorovici, Ministru și Valentin 
Mavrodin, secretar de stat. 

  a fost înscris proiectul de Lege privind 
înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - S.A., precum şi pentru 
modificarea unor acte normative, PL-x 236/2018 – fond. 

Domnul președinte Gheorghe Șimon a prezentat pe scurt, obiectul de reglementare al 
proiectului de lege și a subliniat faptul că FSDI are ca scop atât dezvoltarea şi finanţarea 
din fonduri proprii şi din fonduri atrase, de proiecte de investiţii rentabile şi sustenabile, 
în diverse sectoare economice, prin participare directă ori prin intermediul altor fonduri 
de investiţii sau al unor societăţi de investiţii, singur sau împreună cu alţi investitori 
instituţionali sau privaţi, inclusiv prin participarea în parteneriate public-private, cât şi 
administrarea activelor financiare proprii, în vederea obţinerii de profit.  
 În cadrul dezbaterilor au fost formulate amendamente. Supuse la vot, acestea au 
fost aprobate cu majoritate de voturi. 

Domnul președinte Gheorghe Șimon a propus adoptarea inițiativei legislative, cu 
amendamente admise. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de 
voturi (3 voturi împotrivă).    

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în zilele de 6 și 7 iunie 2018, în intervalul orar 1500 – 1800 , respectiv,             
830 - 1230,  având următoarea ordine de zi:  

1. Propunerea legislativă pentru completarea   alin. (1) al art. 456 din Legea           
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Pl-x 292/2018 - studiu; 

2. Proiectul de Lege pentru reglementarea  unor aspecte ale activității comerciale și 
pentru modificare unor acte normative, PL-x 217/2018 - 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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