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SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

    din  zilele de 16, 17 și 18 octombrie 2018 
 

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

La lucrările Comisiei din data de 16 octombrie 2018, au fost prezenţi următorii domni deputaţi: 
Gavrilă Ghilea, Mocanu Adrian, Itu Cornel, George-Gabriel Vișan, Antal István-János, Burciu Cristina, 
Durbacă Eugen, 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 , domnul deputat Mihai-Cătălin Botez și domnul deputat 
Gheorghe Andrei Daniel, au absentat de la lucrările Comisiei. 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul vicepreședinte Cornel Itu. 
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

1. 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, PLx 434/2018 – fond; 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2018 
pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii 
autonome și societăți comerciale, procedură de urgență, PLx 482/2018 – fond. 

    La primul punct al ordinii de zi

Întrucât reprezentanții Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat nu au 
onorat invitația de participare la lucrările ședinței, iar din partea Ministerului Finanțelor Publice nu a 
participat la ședință niciun secretar de stat,  domnul vicepreședinte Cornel Itu 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. 

 a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului 
Finanțelor Publice, doamna Cătălina Nițu - șef serviciu. 

    La punctul doi al ordinii de zi

Întrucât reprezentanții Guvernului nu au onorat invitația de participare la lucrările ședinței, domnul 
vicepreședinte Cornel Itu 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. 

 a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 56/2018 pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea 
unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, procedură de urgență ,        
PLx 482/2018 – fond. 
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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în ziua 
de 17 octombrie 2018, în intervalul orar 1500-1800, respectiv, în ziua de 18 octombrie 2018, în 
intervalul orar 830-1230, având următoarea ordine de zi:  
          1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2018 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, PL-x 499/2018  – studiu; 
           2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2018 pentru 
modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului 
pentru Mediu de Afaceri, Comerț si Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării 
operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020, 
procedura de urgență,    PL-x 517/2018  – 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         
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