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

din data de 22 aprilie 2020  
 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfășurat  lucrările prin mijloace 

electronice, în data de 22 aprilie 2020.  
Din totalul de 17 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, au participat 

16 deputați. Domnul deputat Andrei Daniel Gheorghe a absentat. 
Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul vicepreședinte Cornel Itu.  
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2020 privind 

unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative, procedura de urgență, PLx 142/2020 – aviz. 
2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2020 privind 

acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare 
nebancare anumitor categorii de debitori, procedura de urgență, PLx 143/2020 – aviz. 

3. Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, comun 
cu Comisia juridica, de disciplina si imunitati, Plx 440/2017/2020 – fond comun.   

La primul punct al ordinii de zi

Domnul vicepreședinte Cornel Itu, în calitate de președinte de ș edință, 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. 

 a fost înscris proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.33/2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative, 
procedură de urgență, PLx 142/2020 –– aviz. 

La punctul doi al ordinii de zi 

Domnul vicepreședinte Cornel Itu, în calitate de președinte de sedință, 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 (o abținere). 

a fost înscris proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de 
credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, procedura de urgență,                  
PLx 143/2020 – aviz.  

La punctul trei al ordinii de zi 

În urma reexaminării, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună 
plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Legii pentru modificarea și completarea Legii societăţilor         
nr. 31/1990, în forma adoptată de Senat, cu un amendament respins.   

a fost înscrisă reexaminarea legii pentru modificarea și completarea 
Legii societăţilor nr. 31/1990, Plx 440/2017/2020- fond comun cu Comisia juridică, de disciplină și 
imunitați. 

 
        PREŞEDINTE, 
 

         Gheorghe ȘIMON               
                Consilier parlamentar:      
             Anca Magdalena Chiser                                
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