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SINTEZA 

 lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
din  zilele de 27 și 29 octombrie 2015 

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

27 octombrie 2015, în intervalul orar 830- 1300, respectiv, 1400- 1800.  
La lucrările Comisiei, din data de 27 octombrie 2015, au fost prezenţi următorii domni 

deputaţi: Horia Grama, Marian Neacșu, Palaşcă Viorel, Vainer Aurel, Dumitru Georgică, Itu Cornel, 
Adăscăliţei Constantin, Blăjuţ Viorel – Ionel, Buican Cristian, Caloianu Mario-Ernest, Cazan 
Mircea Vasile, Chirvăsuţă Laurenţiu, Fejer Laszlo Odon, Gheorghe Andrei Daniel, Guran Virgil, 
Măduţa Flavius-Luigi, Nicolae Alexandri, Nicolae Florian, Miron Alexandru Smarandache, Şimon 
Gheorghe, Ursărescu Dorinel. Domnul deputat Dan Ciocan a fost înlocuit de domnul deputat 
Delureanu Virgil, iar domnii deputaţi Mihai Tudose și Andrei Dominic Gerea au absentat de la 
lucrările Comisiei. 

Lucrările au fost conduse de către domnul Horia Grama, preşedintele Comisiei pentru 
politică economică, reformă şi privatizare.  

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1.  Proiectul de Lege pentru modificarea art.2 alin. (1) din Legea nr. 253/2004 privind 

caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a 
operațiunilor cu instrumente financiare, PL-x 690/2015 – Aviz; 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2015 pentru 
modificarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor,                   
PL-x 691/2015 – Aviz. 

3. Informare a reprezentanţilor Institutului Național de  Statistică asupra activității și 
proiectelor acestei instituţii. 

 
La primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea art.2 

alin. (1) din Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și 
în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, PL-x 690/2015 – Aviz 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat din partea Băncii Naționale a 
României, în calitate de invitat, domnul Mihai Voicu – expert. 

Reprezentantul Băncii Naționale a României, domnul Mihai Voicu, a precizat că prin 
prezentul proiect de lege se transpun dispoziţiile art. 2 lit. a) din Directiva 98/26/CE privind 
caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a instrumentelor financiare, 
astfel cum aceasta a fost modificată și completată în conformitate cu art. 70 din Regulamentul (UE) 
nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătăţirea 
decontării instrumentelor financiare în Uniunea Europeană şi depozitarii centrali de instrumente 
financiare şi de amendare a Directivei 98/26/CE, Directivei 2014/65/UE şi Regulamentului (UE) nr. 
236/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 257 din 28 august 
2014. 
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În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma 
adoptată de Senat. 

Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței Guvernului nr. 37/2015 pentru modificarea unor acte normative din domeniul 
protecției consumatorilor, PL-x 691/2015 – Aviz  

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați din partea 
Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor: domnul vicepreședinte Vlad Bontea și 
doamna Groza Dumitra -  șef serviciu. 

Reprezentantul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, domnul vicepreședinte 
Vlad Bontea, a dorit să le prezinte domnilor deputați principalele considerente pentru care ar trebui 
adoptată această inițiativă legislativă. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma adoptată de Senat. 

 
Pe punctul trei al ordinii de zi a fost înscrisă informarea reprezentanţilor Institutului 

Național de  Statistică asupra activității și proiectelor acestei instituţii. 
La prezentarea activității și proiectelor Institutului  Național de  Statistică au participat, în 

calitate de invitați: domnul președinte Andrei Tudorel, domnul director general al Direcției generale 
de statistică economică Ion Florescu, doamna Silvia Pisică – director general al Direcției generale de 
statistică demografică și socială, doamna Lucia Cecilia Sinigaglia - director general temporar al 
Direcției generale de exploatare și gestionare a surselor de date statistice, doamna Ștefănescu 
Daniela – director al Direcției de afaceri europene și cooperare internațională, doamna Liliana 
Pintilie - director  al Direcției de conturi naționale, domnul Bogdan Liviu Pătărlăgeanu – director și 
doamna Mirică Andreea – asistent cabinet. 
 Reprezentantul Institutului Național de Statistică, domnul președinte Andrei Tudorel, le-a 
prezentat domnilor deputați principalele măsuri luate. 
 Domnul președinte Horia Grama a propus membrilor Comisiei ca, pe viitor, reprezentanții 
Institutului Național de Statistică să fie invitaţi la lucrările Comisiei periodic pentru a prezenta 
principalele modificări statistice 

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în ziua de  29 
octombrie 2015, în intervalul  1000 - 1230, cu următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege privind Fondul de Garantare a depozitelor bancare –                   
PLx 669/2015 – studiu; 

2. Proiectul de Lege privind schemele de garantare a depozitelor –PLx 670/2015 – studiu; 
3. Proiectul de Lege privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de 

investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul 
financiar – PLx 671/2015 – studiu. 

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

     PREŞEDINTE, 
     Horia GRAMA 
                                             SECRETAR,   
                    Cornel ITU     
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