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din  zilele de 22, 23 și 24 octombrie 2019 

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în ziua de                

22  octombrie 2019,  în intervalul orar 1500-1800. 
La lucrările Comisiei din data de 22 octombrie 2019, au fost prezenţi următorii deputaţi: Gheorghe 

Șimon, Gavrilă Ghilea, Cornel Itu, George Gabriel Vișan, István-János Antal, Cristina Burciu, Andrei 
Daniel Gheorghe, Dumitru Mihalescul, Alexandra Presură, Doru Mihai Oprișcan și Florin-Dan Tripa.  

Au absentat de la lucrările Comisiei următorii deputați:  Adrian Mocanu, Mihai Cătălin Botez, Eugen 
Durbacă, Laurențiu Nistor, Adrian-Claudiu Prisnel,  Eusebiu-Manea Pistru-Popa și  Alin Stoica. 

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; 
          3. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 
al României,  PLx 433/2019 – aviz; 
          4. Proiectul de Lege pentru modificarea și  completarea art. 101 din Legea nr. 227 din                
8 septembrie 2015 privind Codul fiscal,  PLx 449/2019 – aviz; 
          5. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 ,  
PLx 459/2019 – aviz. 
     La primul punct al ordinii de zi

La dezbaterile ședinței Comisiei a participat, în calitate de inițiator, domnul deputat Márton Árpád-
Francisc. 

 a fost înscris 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. 

În urma dezbaterilor amendamentelor, domnul președinte Gheorghe Șimon a supus votului, fiecare 
amendament în parte. În urma exprimării votului, fiecare amendament a fost aprobat, cu unanimitate de 
voturi. 
 Domnul președinte Gheorghe Șimon le-a propus membrilor Comisiei avizarea favorabilă a iniţiativei 
legislative, cu amendamentele admise. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 
    La punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind facturarea electronică în 
domeniul achizițiilor publice, procedură de urgență,  PLx 421/2019 – aviz. 
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 Domnul președinte Gheorghe Șimon  a precizat faptul că proiectul de lege a fost dezbătut în ședința 
anterioară a Comisiei, urmând ca votul asupra inițiativei legislative să fie dat în prezenta ședinț ă a 
Comisiei. 

Domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor Comisiei, avizarea favorabilă a 
iniţiativei legislative, 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 Finanțelor 
Publice, doamna Gheorghița Toma, șef serviciu.  

 a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal al României,  PLx 433/2019 – aviz. 

 Domnul deputat Florin Dan Tripa, în calitate de inițiator, a solicitat amânarea dezbaterilor asupra 
inițiativei legislative cu o săptămână. 
 Domnul președinte Gheorghe Șimon, la solicitarea inițiatorului, a propus amânarea cu o săptămână a 
dezbaterilor acestui proiect de lege. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.   
      La punctul patru al ordinii de zi

 La dezbaterile ședinței Comisiei au participat, în calitate de invitați, din  partea Ministerului Finanțelor 
Publice, doamna  Rodica Cristu, consilier superior și doamna Oana Stoica, consilier superior.  

 a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea și completarea 
art. 101 din Legea  nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal,  PLx 449/2019 – aviz. 

    În urma examinării inițiativei legislative şi a opiniilor exprimate, domnul președinte Gheorghe Șimon  
le-a propus membrilor Comisiei avizarea negativă a iniţiativei legislative. Supusă la vot, propunerea a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
      La punctul cinci al ordinii de zi

La dezbaterile ședinței Comisiei a participat, în calitate de invitat, din  partea Ministerului Finanțelor 
Publice, domnul Gheorghe Marinescu, șef serviciu.   

 a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea și completarea 
Legii cooperației agricole nr. 566/2004,  PLx 459/2019 – aviz. 

 În urma examinării inițiativei legislative şi a opiniilor exprimate, domnul președinte Gheorghe Șimon  
le-a propus membrilor Comisiei avizarea negativă a iniţiativei legislative. 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        
23 octombrie 2019, în intervalul orar 830-1200, respectiv, 1300-1800, precum și în ziua de                      
24 octombrie 2019, în intervalul orar 830-1230,  având următoarea ordine de zi:  
           1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2019 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale 
„Loteria Română” – S.A., precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de 
dezvoltare şi investiţii, PL-x 241/2019  – studiu; 
           2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2019 privind 
reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor ce decurg 
din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea unor acte 
normative, PL-x 301/2019  – 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                                                                                    
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