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

din  zilele de 9, 10 și 11 aprilie 2019 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în ziua 
de  9 aprilie 2019,  în intervalul orar 830-1200, respectiv, 1300-1800

Din totalul de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, 
au participat 13 deputați. Domnul deputat Laurențiu Nistor a fost înlocuit de domnul 
deputat Ilie Toma. De la lucrările Comisiei au absentat următorii deputați: Gavrilă Ghilea, 
Adrian Mocanu, Eugen Durbacă, Andrei Daniel Gheorghe, Dumitru Mihalescul și                     
Mihai Tudose.  

. 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Gheorghe Șimon. 
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege privind Fondul de compensare a investitorilor, procedură de 

urgență, PLx 654/2018 -  fond comun cu Comisia pentru buget, finan țe și bănci; 
      2. Propunerea legislativă pentru completarea art. 60 din Legea nr. 227 din              
8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, Plx 173/2019  - aviz; 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 67 din Legea     
nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor,                 
Plx 174/2019 – aviz; 

4. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Art. 291 alin. (2) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Plx 175/2019  - aviz; 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, Plx 177/2019 – aviz; 

6. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea art. 187 din Legea   
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Plx 189/2019 – aviz; 

7. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului            
nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, PLx 197/2019 -  
aviz; 

8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal,  PLx 198/2019  - aviz; 

9. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice, Plx 208/2019  - aviz. 
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La primul punct al ordinii de zi

La dezbateri au participat în calitate de invitați, din partea : Ministerului Finanțelor 
Publice, doamna Alina Gabriela Radu, consilier superior; Autorității de Supraveghere 
Financiară, doamna Anca Ioacără, șef serviciu și domnul  Mihai Leontin, specialist piețe 
reglementate; Consiliului Investitorilor Străini, domnul Valerian Ionescu, vicepreședinte 
Bursa de Valori București; Asociației Brokerilor, domnul Dan Paul, președinte.  

 a fost înscris proiectul de Lege privind Fondul de 
compensare a investitorilor, procedură de urgență,  PLx 654/2018 -  fond comun cu 
Comisia pentru buget, finan țe și bănci. 

Domnul preș edinte Gheorghe Șimon  a reluat dezbaterile asupra acestei inițiative 
legislative, având în vedere suspendarea ședintei anterioare din cauza lipsei cvorumului.   

Reprezentantul Consiliului Investitorilor Străini, domnul Valerian Ionescu,  
vicepreședinte al Bursei de Valori București, a prezentat membrilor Comisiei propunerile de 
modificare a proiectului de lege.  

De asemenea, reprezentantul Asociației Brokerilor, domnul Dan Paul, președinte, a 
prezentat și argumentat propunerile de modificare a proiectului de lege supus dezbaterilor, 
formulate de către Asociației Brokerilor. 

Reprezentantul Autorității de Supraveghere Financiară, doamna  Anca Ioacără,                     
șef serviciu, a subliniat faptul că A.S.F. nu susține propunerile de modificare  formulate de 
Consiliul Investitorilor Străini și de Asociația Brokerilor . Reprezentantul Ministerului 
Finanțelor Publice, doamna Alina Gabriela Radu, consilier superior, a menționat faptul că 
susține punctul de vedere al A.S.F. 

Propunerile de modificare a inițiativei legislative transmise  de Consiliul Investitorilor 
Străini au fost însușite în cadrul dezbaterilor de domnii d eputați: Mihai-Cătălin Botez                    
și Adrian-Claudiu Prisnel. 

Domnul președinte Gheorghe Șimon  a supus la vot amendamentele domnilor deputați 
Mihai-Cătălin Botez și Adrian-Claudiu Prisnel. Cu majoritate de voturi                                                         
(2 voturi împotrivă și o abținere), amendamentele au fost respinse. 

În urma examinării proiectului de lege, a amendamentelor şi a opiniilor exprimate, 
domnul președinte Gheorghe Șimon  a propus aprobarea unui raport preliminar de 
adoptare a proiectului de lege, cu amendamente admise și respinse , ce va fi transmis 
Comisiei pentru buget, finanțe și bănci . Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi.  

La punctul doi al ordinii de zi

Domnul președinte Gheorghe Șimon  a prezentat, pe scurt, obiectul de reglementare al 
acestui propunerii legislative. 

 a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
completarea art. 60 din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal,     
Plx 173/2019  - aviz. La dezbateri a participat în calitate de invitat, din partea Ministerului 
Finanțelor Publice, doamna  Gheorghița Toma, șef serviciu. 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna Gheorghița Toma, șef serviciu, 
a subliniat faptul că Ministerul Finantelor Publice nu susține adoptarea acestei inițiative 
legislative. 
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În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon le-a propus membrilor 
Comisiei, avizarea negativă a propunerii legislative. Supusă la vot, propunerea a fost 
aprobată cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă).                                          

La punctul trei al ordinii de zi

Domnul deputat Mihai Botez, în calitate de inițiator, a prezentat, pe scurt, obiectul de 
reglementare al acestui proiect de act normativ, precizând faptul că, prin această inițiativă 
legislativă se urmărește ca societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare, care au capital social integral privat, 
să fie exceptate de la efectuarea analizei de risc la securitate fizică. 

 a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea art. 67 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, Plx 174/2019 – aviz. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon le -a propus membrilor 
Comisiei, avizarea negativă a propunerii legislative. Supusă la vot, propunerea a fost 
aprobată cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă).                                          

La punctul patru al ordinii de zi

Domnul preș edinte Gheorghe Șimon  le-a prezentat membrilor Comisiei principalele 
prevederi ale propunerii legislative.  

. a fost înscrisă propunerea legislativă privind 
modificarea şi completarea Art. 291 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, Plx 175/2019  - aviz. La dezbateri au participat în calitate de invitați, din partea 
Ministerului Finanțelor Publice, doamna Gheorghița Toma, șef serviciu, respectiv doamna 
Mariana Moldovan, consilier superior. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon le -a propus membrilor 
Comisiei, avizarea negativă a propunerii legislative. Supusă la vot, propunerea a fost 
aprobată cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă).                                          

  La punct cinci al ordinii de zi

  Domnul președinte Gheorghe Șimon   a prezentat, pe scurt, obiectul de reglementare                       
al acestei propuneri legislative. 

 a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Plx 177/2019 – 
aviz. La dezbateri a participat în calitate de invitat, din partea Ministerului Finanțelor 
Publice, doamna  Gheorghița Toma, șef serviciu. 

  Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna Gheorghița Toma,                          
șef serviciu, a subliniat faptul că Ministerul Finanțelor Publice nu susține adoptarea acestei 
inițiative legislative și a prezentat principalele argumente în acest sens. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon le -a propus membrilor 
Comisiei, avizarea negativă a propunerii legislative. Supusă la vot, propunerea a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul șase al ordinii de zi

În urma dezbaterilor, domnul președinte G heorghe Șimon le -a propus membrilor 
Comisiei, avizarea negativă a propunerii legislative. Supusă la vot, propunerea a fost 
aprobată cu majoritate de voturi (2 abțineri).                                          

 a fost înscrisă propunerea legislativă privind 
modificarea şi completarea art. 187 din Legea   nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 
Plx 189/2019 – aviz. 
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La punctul șapte al ordinii de zi

Reprezentantul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, 
domnul Sorin Valeriu NAȘ , secretar de stat, a subliniat că ministerul nu susține adoptarea 
acestei inițiative legislative, aducând argumente în acest sens. 

 a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor 
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale, PLx 197/2019 -  aviz. La dezbateri a participat în calitate de 
invitat, din partea Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, domnul 
Sorin Valeriu NAȘ, secretar de stat.  

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon le -a propus membrilor 
Comisiei, avizarea negativă a propunerii legislative. Supusă la vot, propunerea a fost 
aprobată cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă).                                          

La punctul opt al ordinii de zi

Reprezentanta Ministerului Finanțelor Publice, doamna  Gheorghița Toma, șef serviciu, 
a subliniat faptul că Ministerul Finanțelor Publice nu susține adoptarea acestei inițiative 
legislative. 

 a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  PLx 198/2019  - aviz. La dezbateri 
a participat în calitate de invitat, din partea Ministerului Finanțelor Publice, doamna  
Gheorghița Toma, șef serviciu. 

Domnul președinte Gheorghe Șimon a precizat că este de acord cu prevederile acestui 
proiect de lege, subliniind faptul că va vota pentru adoptarea inițiativei legislative. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon le -a propus membrilor 
Comisiei, avizarea favorabilă a proiectului de lege. Supusă la vot, propunerea a fost 
aprobată cu majoritate de voturi (o abținere).                                          

La punctul nouă al ordinii de zi

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon le -a propus membrilor 
Comisiei, avizarea negativă a propunerii legislative. Supusă la vot, propunerea a fost 
aprobată cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă).  

 a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Plx 208/2019  - aviz. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în ziua 
de 10 aprilie 2019, în intervalul orar 1500-1800, respectiv, în ziua de 11 aprilie 2019, în 
intervalul orar 830-1230

         1.  Propunerea legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale 
a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și Comisiei de Supraveghere a 
Sistemului de Pensii Private, Pl-x 120/2019  – studiu. 

, având următoarea ordine de zi:  

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: 
              Alina Cristina Hodivoianu                                                                                    

                            Anca Magdalena Chiser 


		2019-04-11T16:09:20+0300
	Chiser Anca




