
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
       Comisia pentru politică economică, 
                   reformă şi privatizare 

                        Bucureşti,  27.04.2017 
                       Nr. 4c-1/129 

   SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 25, 26 și  27 aprilie 2017 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în ziua de  25 aprilie 

2017, în intervalul orar 1500-1800.  
  La lucrările Comisiei din data de 25 aprilie 2017, au fost prezenţi următorii domni deputaţi: Laurențiu 

Nistor, Ghilea Gavrilă, Șimon Gheorghe, Mocanu Adrian, Durbacă Eugen, Itu Cornel, Mihai-Cătălin, Burciu 
Cristina,  Gheorghe Andrei Daniel, Mihalescul Dumitru, Oprișcan Mihai Doru, Pistru -Popa Eusebiu-Manea, 
Presură Alexandra, Stoica Bogdan-Alin, Tripa Florin-Dan, Mihai Tudose  și Vișan George-Gabriel.  
           Domnul deputat Antal Istvan Janos și doamna deputat Bîzgan-Gayral Oana-Mioara,  au absentat de la 
lucrările Comisiei, fiind plecati în delegație externă. 

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

  1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea 
și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru 
stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile,  procedură de urgență,  PL-x 171/2017- AVIZ. 

Din cauza faptului că inițiatorii acestui proiect de lege nu s -au prezentat la lucrările Comisiei pentru a-și 
exprima punctul de vedere, domnul  vicepreședinte Gheorghe Șimon a propus amânarea dezbaterilor cu o 
săptămână. 

Supusă la vot, propunerea de amânare a dezbaterilor cu privire la inițiativa legislativă,  a fost aprobată 
cu unanimitate de voturi. 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în ziua de      26 
aprilie 2017, în intervalul orar, 1300-1630 şi în ziua de 27 aprilie 2017, în intervalul orar 830-1230 ,  având 
următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Programului carne de porc din fermele românești, 
 PL-x 178/2017  – studiu;  

2. Proiectul de Lege privind dezvoltarea finanțărilor 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.  

 
               PREŞEDINTE, 
 
            Laurențiu NISTOR  
                                                                 SECRETAR,  
 
                                 Cornel  ITU       
 
                                           Consilier parlamentar 
                                                                                                                                    Alina Cristina Hodivoianu 
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