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SINTEZA 
al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare  

din  zilele de 23, 24, 25 și 26 septembrie 2019 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfășurat lucrările în ziua de 
23 septembrie 2019, în intervalul orar 1700-1830, având următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare, 
PL-x 269/2019 – studiu; 

2. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, PL-x 270/2019 – studiu; 
 3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 146 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, Pl-x 360/2019 – studiu; 
4. Proiectul de Lege privind dezvoltarea finanţărilor participative (crowdfunding), PL-x 801/2015 – studiu.  
În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat  într-o şedinţă ulterioară. 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în ziua de       
24  septembrie 2019,  în intervalul 830-1000, respectiv, 1500-1800. 

La lucrările Comisiei din data de 24 septembrie 2019, au fost prezenţi următorii deputaţi: Gheorghe 
Șimon, Gavrilă Ghilea, Cornel Itu, George Gabriel Vișan , Antal István-János, Mihai-Cătălin Botez, 
Cristina Burciu, Andrei Daniel Gheorghe, Dumitru Mihalescul, Laurențiu Nistor, Doru Mihai O prișcan, 
Adrian Claudiu Prisnel, și Bogdan-Alin Stoica. 

Au absentat de la lucrările Comisiei următorii deputați: Adrian Mocanu, Eugen Durbacă, Alexandra 
Presură, Eusebiu-Manea Pistru-Popa și Florin-Dan Tripa.  

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

1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii 
fiscal-bugetare, PL-x 269/2019 – aviz; 

2. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,                   
PL-x 270/2019 – aviz; 

 3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 146 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, Pl-x 360/2019 – aviz; 

4. Proiectul de Lege privind dezvoltarea finanţărilor participative (crowdfunding),              
PL-x 801/2015 – fond comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci.  
     La primul punct al ordinii de zi

 Domnul președinte Gheorghe Șimon  a subliniat faptul că proiectul de lege a fost analizat în ședința 
anterioară a Comisiei, și, supus votului, nu a întrunit numărul necesar pentru avizarea favorabilă sau 
avizarea negativă. Ca urmare, votul asupra acestui proiect de lege, a fost reluat în prezenta ședință a 
Comisiei. 

 a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare, PL-x 269/2019 – aviz. 
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 Domnul președinte Gheorghe Șimon le-a propus membrilor Comisiei, avizarea favorabilă a iniţiativei 
legislative, în forma adoptată de Senat. Supusă la vot, propunerea a fost respinsă cu majoritate de 
voturi (6 voturi pentru, 5 voturi împotrivă și 2 abțineri).  Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate 
de voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

La punctul doi al ordinii de zi

 Domnul președinte Gheorghe Șimon  a precizat faptul că proiectul de lege a fost analizat în ședința 
anterioară a Comisiei, și, supus votului, nu a întrunit numărul necesar pentru avizarea favorabilă sau 
avizarea negativă. Ca urmare, votul asupra acestui proiect de lege, a fost reluat în prezenta ședinț ă a 
Comisiei. 

 a fost înscris proiectul de Lege pentru completarea Legii               
nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  PL-x 270/2019 – aviz. 

Domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor Comisiei, avizarea favorabilă a 
iniţiativei legislative, în forma adoptată de Senat. Supusă la vot, propunerea a fost respinsă cu 
majoritate de voturi (5 voturi pentru, 7 voturi împotrivă și o abținere). Membrii Comisiei au hotărât, 
cu majoritate de voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

La punctul trei al ordinii de zi

La dezbaterile ședinței Comisiei a participat, în calitate de invitat, din  partea Ministerului Finanțelor 
Publice, doamna Rodica Niculescu, consilier superior.  

 a fost înscrisă propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea art. 146 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  Pl-x 360/2019 – aviz. 

În urma examinării inițiativei legislative şi a opiniilor exprimate, domnul președinte Gheorghe Șimon le-
a propus membrilor Comisiei avizarea negativă a iniţiativei legislative. Supusă la vot, propunerea a fost 
aprobată cu majoritate de voturi  (un vot împotrivă).  

La punctul patru al ordinii de zi

La dezbaterile ședinței Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea Autorității de Supraveghere 
Financiară, domnul Paul Nica, responsabil piețe reglementate, Direcția Reglementare - Autorizare, 
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare. 

 a fost înscris proiectul de Lege privind dezvoltarea finanţărilor 
participative (crowdfunding), PL-x 801/2015 – fond comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci.  

Domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a prezentat membrilor Comisiei raportul preliminar de 
respingere a inițiativei legislative, primit din partea Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

Domnul președinte Gheorghe Șimon le-a propus membrilor Comisiei aprobarea unui raport comun 
de respingere a inițiativei legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în ziua de 
25 septembrie 2019, în intervalul orar 830-1200, respectiv, 1300-1800  și în ziua de  26 septembrie 2019, 
în intervalul orar 830-1230, având următoarea ordine de zi:  
           1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2019 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investițiilor,  PL-x 372/2019  – 
studiu; 
           2. Proiectul de Lege privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, PL-x 374/2019  – studiu; 
           3. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile și căile de atac în 
materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de 
lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a 
Contestațiilor, PL-x 388/2019  – 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                                                                                    
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