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SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
    din  zilele de 18, 19 și 20 septembrie 2018 

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

18 septembrie 2018,  în intervalul orar 830-1200, respectiv, 1300-1800. 
La lucrările Comisiei din data de 18 septembrie 2018, au fost prezenţi următorii domni deputaţi: 

Gheorghe Șimon, Gavrilă Ghilea, Mocanu Adrian, Itu Cornel, George -Gabriel Vișan, Antal István -
János, Mihai-Cătălin Botez, Burciu Cristina, Durbacă Eugen, Gheorghe Andrei Daniel, Dumitru 
Mihalescul, Laurențiu Nistor, Doru Mihai Oprișcan, Pistru-Popa Eusebiu-Manea, Presură Alexandra, 
Prisnel Adrian Claudiu, Stoica Bogdan-Alin, Mihai Tudose și Tripa Florin-Dan.  

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Gheorghe Șimon. 
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 45/2018 

pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor 
publice, procedură de urgentă, PLx 419/2018 – aviz; 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2018 
privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate, 
procedură de urgentă, PLx 420/2018 – aviz; 

3. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,      
Plx 443/2018 – aviz; 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare,      Plx 445/2018 – aviz; 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea  Legii nr. 227/2015 privind 
Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, Plx 446/2018 – aviz. 
         La primul punct al ordinii de zi

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor Comisiei, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.  

, a participat în calitate de invitat, din partea Agenției 
Naționale pentru Achiziții Publice, domnul Bogdan Dobrin, director.   

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (un vot împotrivă).  
 La punctul doi al ordinii de zi,

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor Comisiei, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.  

 a participat în calitate de invitat, din partea Agenției 
Naționale pentru Achiziții Publice, domnul Bogdan Dobrin, director.  

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi                                            
(un vot împotrivă și 2 abțineri).  
 La punctul trei al ordinii de zi,  au participat în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Finantelor Publice, doamna Antoaneta Neagoe Marusec, șef s erviciu, iar din partea Agenției 
Naționale pentru Administrare Fiscală, domnul Constantin Gioga, director. 
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În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor Comisiei, 
avizarea negativă a proiectului de lege.  

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 La punctul patru al ordinii de zi,

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Ș imon le-a propus membrilor Comisiei, 
avizarea negativă a proiectului de lege.  

 a  participat în calitate de invitat, din partea Ministerului 
Finanțelor Publice, domnul George Marinescu, șef serviciu.  

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi  (2 voturi împotrivă). 
 La punctul cinci al ordinii de zi

   În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor Comisiei, 
avizarea negativă a proiectului de lege.  

, au participat în calitate de invitați, din partea Mi nisterului 
Finanțelor Publice, doamna Antoaneta Neagoe Marusec, șef serviciu și domnul George Marinescu, 
șef serviciu.  

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi  (2 voturi împotrivă). 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în 
zilele de 19 septembrie 2018, în intervalul orar 1500-1800, respectiv, în ziua de                               
20 septembrie 2018, în intervalul orar 830-1230, având următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de  Lege pentru modificarea şi completarea  Ordonanţei  Guvernului      
nr. 59/1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter 
şi cooperare economică internaţională în baza acordurilor comerciale şi de plăţi guvernamentale,     
PL-x 434/2018  – studiu; 
         2.Proiectul de Lege pentru abrogarea  alin.(21) al art.94 din   Legea  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, PLx 471/2018 – 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
                        

 


		2018-09-24T15:16:55+0300
	Constantinescu Anda  Elena




