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SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 9, 10 și 11 octombrie 2018 
 

 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în ziua de                    
9 octombrie 2018,  în intervalul orar 830 - 1200, respectiv, 1300 - 1800  . 

La lucrările Comisiei din data de 9 octombrie 2018, au fost prezenţi următorii domni deputaţi: 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. Domnul președinte Gheorghe Șimon a absentat de la lucrările Comisiei. 

   Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul vicepreședinte Cornel Itu. 
   Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
   1. Propunerea legislativă pentru completarea Legii societăților nr. 31/1990,  Plx 486/2018 – aviz; 
 2. Proiectul de Lege pentru acceptarea Acordului de înfiinţare a Băncii Asiatice de Investiţii în 

Infrastructură, încheiat la Beijing, la 29 iunie 2015 şi a Rezoluţiei nr. 40 privind admiterea României ca 
membru al Băncii Asiatice pentru Investiţii în Infrastructură, adoptată de Consiliul Guvernatorilor 
Băncii Asiatice de Investiţii în Infrastructură, la 12 mai 2017, Camera Deputaţilor este prima Cameră 
sesizată,  PLx 410/2018 – aviz. 
    La primul punct al ordinii de zi

  La dezbaterile ședinței Comisiei au participat în calitate de invitați, din partea Ministerului Justiției, 
doamna Ana Maria Bârlădeanu și doamna Honoria Olaru, consilieri juridici, respectiv, din partea Oficiului 
Național al Registrului Comerțului, doamna Valentina Burdescu, director general și doamna Cerasela 
Brănescu, șef serviciu contencios.   

 a fost înscrisă propunerea legislativă pentru completarea Legii 
societăților  nr. 31/1990, Plx 486/2018 – aviz. 

  În urma dezbaterilor, domnul vicepreședinte Cornel Itu le-a propus membrilor Comisiei, avizarea 
negativă a propunerii legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

 La al doilea punct al ordinii de zi

  La dezbaterile ședinței Comisiei au participat în calitate de invitați din partea Ministerului Finanțelor 
Publice, doamna Oana Iacobescu, consilier în cadrul Direcției Generale Relații Financiare Internaționale, 
respectiv, domnul Adrian Băilă, consilier superior. 

 a fost înscris proiectul de Lege pentru acceptarea Acordului de 
înfiinţare a Băncii Asiatice de Investiţii în Infrastructură, încheiat la Beijing, la 29 iunie 2015 şi a 
Rezoluţiei nr. 40 privind admiterea României ca membru al Băncii Asiatice pentru Investiţii în 
Infrastructură, adoptată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Asiatice de Investiţii în Infrastructură, la 
12 mai 2017, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată,  PLx 410/2018 – aviz. 

În urma dezbaterilor, domnul vicepreședinte Cornel Itu le-a propus membrilor Comisiei, avizarea 
favorabilă a proiectului de lege, în forma prezentată de iniţiator. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată 
cu unanimitate de voturi.  
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   Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în ziua de        
10 octombrie 2018, în intervalul orar 15ºº–18ºº, respectiv, în ziua de 11 octombrie 2018, în intervalul 
orar 830-1230, având următoarea ordine de zi:  

 

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 56/2018 p entru 
completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți 
comerciale - PLx 482/2018 – studiu; 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 - PLx 499/2018 – studiu. 

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

ulterioară.  
 

 
 
 
        VICEPREŞEDINTE, 
 
               Cornel  ITU   
                                                            SECRETAR, 
 
                                                      George-Gabriel VIȘAN  
 
 

                                                                         Consilieri parlamentari: 
                 Anca Magdalena Chiser                                                                                                                                         

     Alina Cristina Hodivoianu                                                                                                          
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