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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în ziua 
de  15  octombrie 2019,  în intervalul orar 1500-1800. 

Din totalul de 18 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, 
au participat 9 deputați. Au absentat de la lucrările Comisiei următorii deputați:                     
Adrian Mocanu, Eugen Durbacă, Andrei Daniel Gheorghe, Dumitru Mihalescul,     
Laurențiu Nistor, Eusebiu-Manea Pistru-Popa, Alexandra Presură, Adrian-Claudiu Prisnel 
și Florin-Dan Tripa. 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Gheorghe Șimon. 
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

          1. Proiectul de Lege de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor 
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modificările şi 
completările ulterioare,  PLx 415/2019 – aviz; 
          2. Proiectul de Lege privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor 
publice, procedură de urgență,  PLx 421/2019 – aviz. 

Domnul deputat Istvan Antal a propus începerea dezbaterilor cu cel de-al doilea punct 
înscris pe ordinea de zi, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

Astfel, ședința Comisiei a început cu dezbaterea celui de-al doilea punct de pe ordinea 
de zi, și anume, proiectul de Lege privind facturarea electronică în domeniul 
achizițiilor publice, procedură de urgență,  PLx 421/2019 – aviz. 

        La dezbaterile ședinței Comisiei a participat în calitate de invitat, din partea Ministerului 
Finanțelor Publice, doamna Mariana Moldoveanu, consilier.  

  Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna Mariana Moldoveanu, consilier, 
a prezentat punctul de vedere al ministerului asupra acestui proiect de lege și a răspuns 
întrebărilor membrilor Comisiei. 
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 În încheierea dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon a propus amânarea cu o 
săptămână a votului acestui proiect de lege, propunere aprobată cu unanimitate de voturi.   
   Ședința Comisiei a continuat cu primul punct de pe ordinea de zi și anume proiectul de 
Lege de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modificările şi completările ulterioare,  
PLx 415/2019 – aviz. 
 Domnul președinte Gheorghe Șimon  a propus amânarea cu o săptămână a dezbaterilor 
acestui proiect de lege, propunere aprobată cu unanimitate de voturi.   
 
     Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările 
în ziua de 16 octombrie 2019, în intervalul orar 830-1200, respectiv, 1300-1800, precum și 
în ziua de 17 octombrie 2019, în intervalul orar 830-1230,  având următoarea ordine de zi:  
           1. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/20 15 privind 
Codul Fiscal al României, PL-x 433/2019  – studiu; 
           2. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art. 101 din Legea nr. 227 din             
8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, PL-x 449/2019  – 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                                                                                    
 
 
 


		2019-10-21T13:31:44+0300
	Bondar Maria Emanuela




