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PROCES-VERBAL 
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din  zilele de 10, 11 și 12 martie 2020 
 

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfășurat  

lucrările în ziua de 10 martie 2020, în intervalul orar 1500 - 1800. 
Din totalul de 17 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, 

au participat 9 deputați. Au absentat de la lucrările Comisiei următorii deputați:                 
Adrian Mocanu, Mihai-Cătălin Botez, Eugen Durbacă, Dumitru Mihalescul,                      
Laurențiu Nistor, Doru Mihai Oprișcan,  Eusebiu-Manea Pistru-Popa, Alin Bogdan  
Stoica și Florin-Dan Tripa. Domna deputat Alexandra Presură a fost înlocuită de doamna 
deputat Bianca Gavriliță. 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Gheorghe Șimon. 
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege privind funcționarea Băncii de Dezvoltare a României - 

Eximbank S.A., PLx 457/2017– aviz; 
2. Proiectul de Lege privind înființarea, organ izarea și funcționarea Băncii de 

Dezvoltare a României – S.A., procedură de urgență, PLx 57/2018 – aviz; 
3. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului     

nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, procedură de urgență, PLx 14/2020 – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei a participat, din partea  Băncii Naționale a României: 
doamnele Elena Petruța Istrate , șef serviciu, Oana Bălănescu, expert principal, Anca 
Hotăranu respectiv Sânziana Bîrsanu, consiliere juridice;  Eximbank S.A.: doamna 
Corina Vulpeș, director și domnul Șerban Ghinescu, director executiv; Asociația Română 
a Băncilor: doamna Gabriela Folcuț, director executiv.  

Domnul președinte Gheorghe Șimon a luat act de faptul că nu este îndeplinit cvorumul 
legal de ședință și a suspendat lucrările Comisiei pentru o dată ulterioară.   
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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările 
în ziua de 11 martie 2020, în intervalul orar 0830  - 1200,  respectiv, 1300 - 1800,  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, 
procedură de urgență, PLx 241/2019 – studiu; 
      2. Propunerea legislativă „Legea antreprenorului social”, Pl-x  547/2014 – studiu. 
      În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat  
într-o şedinţă ulterioară.  
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările  
în ziua de 12 martie 2020, în intervalul orar 1200  - 1400,  având următoarea ordine de zi:  
      1. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență 93/2012 privind 
înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară,               
Pl-x  659/2019,  retrimitere de la plen în vederea unei noi examinări – studiu. 
      În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat  
într-o şedinţă ulterioară.  
 

 
 

        PREŞEDINTE, 
 

         Gheorghe ȘIMON  
                 
  

            Consilieri parlamentari: 
          Alina Cristina Hodivoianu   

                       Anca Magdalena Chiser 
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