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PROCES-VERBAL 
al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 19, 20 și 21 iunie 2018 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în ziua 
de 19 iunie 2018,  în intervalul orar 830-1200 , respectiv, 1300-1800. 

Din totalul de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și p rivatizare, 
au participat toți deputații.  

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Gheorghe Șimon. 
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului           

nr. 28/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului  nr. 22/2007 
privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză,                                             
PL-x 317/2018 – fond. 

La primul punct al ordinii de zi

La dezbaterile ședinței Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea                         
Comisiei Naționale de Prognoză, domnul Ion Ghizdeanu, președinte. 

  a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2018 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea                         
Comisiei Naționale de Prognoză,  PL-x 317/2018 –– fond. 

 Domnia sa a făcut o scurtă prezentare a obiectului de activitate al acestui proiect de lege 
și anume modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 212/2007, cu modificările și completările ulterioare, în sensul 
schimbării denumirii Comisiei Naţionale de Prognoză în „Comisia Naţională de Strategie şi 
Prognoză”, ca urmare a dezvoltării componentei strategice şi de viziune şi prognoză pe 
termen lung a instituţiei.  
 De asemenea, reprezentantul Comisiei Naționale de Prognoză, domnul Ion Ghizdeanu, 
președinte, a subliniat faptul că prin  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2018,  
Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză dobândește prerogativa de a elabora studii şi 
prognoze pe termen scurt, mediu şi lung privind evoluţia economiei româneşti în ansamblu, 
pe sectoare şi în profil teritorial, sinteze macroeconomice, precum și rolul de a coordona, 
împreună cu Secretariatul General al Guvernului, și de a monitoriza politicile publice.    

Domnii deputați Găvrilă Ghilea și Mihai Botez au pus o serie de întrebări în legătură cu 
inițiativa legislativă.       

Domnul președinte Ion Ghizdeanu a răspuns tuturor întrebărilor, aducând o serie de 
precizări cu privire la modul în care Comisia Națională de Strategie și Prognoză își va extinde 
responsabilitățile, conform prevederilor inițiativei legislative.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Astfel, domnul președinte Ion Ghizdeanu a subliniat faptul că, în conformitate cu acest 
act normativ, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză îndeplinește următoarele funcţii: 
de strategie, de prognoză,  de evaluare a modului de implementare şi a efectelor                   
economico-sociale ale politicilor publice, de evaluare ex-ante şi ex-post a impactului 
economic şi social al schemelor de ajutor de stat şi cel al proiectelor de investiţii publice, de 
administrare a schemelor de ajutor de stat aplicate începând cu anul 2018, de autoritate cu 
competenţe în coordonarea metodologică a unităţilor de politici publice din ministere, de 
reglementare şi sinteză.  

De asemenea, domnia sa a subliniat faptul că în cadrul Comisiei Naţionale de Strategie 
şi Prognoză funcţionează Consiliul de Programare Economică (CPE), organism cu caracter 
consultativ, fără personalitate juridică, din a cărui componenţă fac parte reprezentaţi de 
prestigiu ai mediului universitar, academic şi ai societăţii civile, cu preocupări în domeniul 
analizei și previziunii macroeconomice.  

Domnul președinte Ion Ghizdeanu o transmis Comisiei amendamente la proiectul de 
lege. Membrii grupului PSD din Comisie au preluat aceste amendamente. Supuse la vot, 
acestea au fost aprobate cu majoritate de voturi.  
      De asemenea, membrii grupului PSD din Comisie au preluat și amendamentele admise 
din avizul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. Supuse la vot, acestea au fost aprobate cu 
majoritate de voturi. 
       În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șim on, le-a propus membrilor 
Comisiei adoptarea proiectului de lege, cu amendamente admise. Supusă la vot, 
propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă și o abținere).  

                                        

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în 
ziua de 20 iunie 2018, în intervalul orar 1500-1800, respectiv, în ziua de 21 iunie 2018, în 
intervalul orar 830-1230,  având următoarea ordine de zi:  

1. Propunerea legislativă   „Legea antreprenorului social”, Pl-x  547/2014 - studiu 
2. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului                          

nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing precum și pentru 
completarea art. 120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile 
de credit și adecvarea capitalului,  PLx 164/2018 - studiu 

3. Proiectul de Lege pentru reglementarea  unor aspecte ale activității comerciale ș i 
pentru modificarea și completarea unor acte normative, PLx 217/2018 – 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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