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SINTEZA
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.
La lucrările Comisiei din data de 5 iunie 2018, au fost prezenţi următorii domni deputaţi: Gheorghe
Șimon, Mocanu Adrian, Itu Cornel, George-Gabriel Vișan, Antal István -János, Oana-Mioara BîzganGayral, Mihai-Cătălin Botez, Burciu Cristina, Durbacă Eugen, Gheorghe Andrei Daniel, Lauren
țiu
Nistor, Doru Mihai Opri
șcan, Pistru -Popa Eusebiu-Manea, Presură Alexandra, Stoica Bogdan-Alin,
Mihai Tudose și Tripa Florin -Dan. 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. 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 pre
ședinte 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 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.
La dezbaterile ședinței Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Sănătății, domnul
Dan Dumitrescu, secretar de stat.

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

La dezbaterile ședinței Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Dezvoltării și
Administrației Publice, doamna Vasilica Baciu, director.
În urma dezbaterilor, domnul pre
ședinte
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.

La dezbaterileședinței 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 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 industriiși servicii și
Comisia juridică, de disciplină și imunități.

La dezbaterile ședinței Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Justiției, doamna
Sofia Mariana Moț, secretar de stat.
Domnul președinte Gheorghe Șimon a precizat faptul că s-a primit raport preliminar de respingere din
partea Comisiei pentru industrii și servi cii respectiv raport preliminar de respingere din partea Comisiei
juridice, de disciplină și imunități.
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.

La punctul șase al ordinii de zi 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.La dezbaterileședinței Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea

Ministerului Finanțelor Publice, domnul Orlando Teodorovici, Ministru și Valentin Mavrodin, secretar de stat.
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
2

