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SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică,  
reformă şi privatizare 

din  zilele de 25, 26 și 27 septembrie 2018 
 

   Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în ziua de       
25 septembrie 2018,  în intervalul orar 830-1200, respectiv, 1300-1500. 
               La lucrările Comisiei din data de 25 septembrie 2018, au fost prezenţi următorii domni 
deputaţi: Gheorghe Șimon, Gavrilă Ghilea, Mocanu Adrian, Itu Cornel, Antal István -János, Mihai-
Cătălin Botez, Burciu Cristina, Durbacă Eugen, Gheorghe Andrei Daniel, Dumitru Mihalescul, Laurențiu 
Nistor, Doru Mihai Oprișca n, Pistru-Popa Eusebiu-Manea, Presură Alexandra, Prisnel Adrian Claudiu, 
Stoica Bogdan-Alin, Mihai Tudose și Tripa Florin -Dan. Domnul deputat George-Gabriel Vișan a 
absentat de la lucrările Comisiei, aflându-se în delegație externă. 

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

             1. Proiectul de Lege pentru abrogarea alin. (21) al art. 94 din Legea nr. 161/2003 privind 
unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exerci tarea demnităților publice, a funcțiilor 
publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, PL-x 471/2018 – aviz; 
              2. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului              
nr. 59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import -export care se derulează prin cliring, 
barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți 
guvernamentale, PL-x 434/2018 - fond; 
               3. Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 
instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile, examinare în fond, COM (2018) 353. 

         La primul punct al ordinii de zi

 Întrucât atât inițiatorii cât și reprezentanții Guvernului nu s -au prezentat la lucrările Comisiei, 
domnul președinte Gheorghe Șimon le -a propus membrilor Comisiei amânarea cu o săptămână a 
dezbaterilor asupra inițiativei legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

, proiectul de Lege pentru abrogarea alin. (21) al art. 94 
din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea 
demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea 
corupției, PL-x 471/2018 – aviz, au fost invitați să participe la lucrările Comisiei  inițiatorii precum și 
reprezentanții Ministerului Justiției, pentru a-și exprima punctul de vedere. 

               La punctul doi al ordinii de zi

Întrucât, până la data ședinței nu am primit la Comisie avizelor asupra inițiativei legislative din 
partea Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, respectiv, a Comisiei juridice, de disci plină și imunități, 
domnul președinte Gheorghe Șimon le -a propus membrilor Comisiei amânarea cu o săptămână a 
dezbaterilor asupra proiectului de lege. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

, proiectul de Lege pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import-export care se 
derulează prin cliring, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor 
comerciale și de plă ți guvernamentale, PL-x 434/2018 – fond, au participat la lucrările Comisiei 
reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice, domnul secretar de stat Florin Iura și doamna Cătălina 
Nițu, șef serviciu, iar din partea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, domnul 
secretar de stat Sorin Valeriu Naș.  
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             La punctul trei al ordinii de zi

    În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,                         
aprobarea unui proiect de opinie favorabil asupra propunerii de Regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile,  pe care 
să îl înainteze Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor.     

, propunerea de Regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile, examinare în fond, 
COM (2018) 353, au participat la lucrările Comisiei reprezentanții Ministerului Mediulu i, domnul 
secretar de stat Ion Cîmpeanu și domnul consilier Sergiu Cruceanu și din partea Ministerului Finanțelor 
Publice, domnul secretar de stat Florin Iura. 

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

26 septembrie 2018, în intervalul orar 1500-1800, respectiv, în ziua de 27 septembrie 2018, în 
intervalul orar 830-1230 având următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung 
”România 2040”, PL-x 433/2018  – studiu; 

    2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2018 privind 
implementarea Programului guvernamental ”INVESTEȘTE ÎN TINE”, procedură de urgență,             
PL-x 474/2018  – studiu. 

În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat  într-o 
şedinţă ulterioară.  

 
 
 

       PREŞEDINTE, 
 
     Gheorghe  ȘIMON  
 
 

                                                                    Consilier parlamentar 
                                                                                                                                    Alina Cristina Hodivoianu 
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