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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de  3 octombrie 2018,  în intervalul orar 1500 - 1800 . 

Din totalul de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și 
privatizare, au participat 18 deputați. Domnul deputat Antal István-János a absentat de la 
lucrările Comisiei, aflându-se în delegație externă. 

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

             1. Proiectul de Lege pentru abrogarea alin. (21) al art. 94 din                                   
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în 
exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de aface ri, 
prevenirea și sancționarea corupției, PL-x 471/2018 – aviz. 

   La primul punct al ordinii de zi

    Domnul președinte Gheorghe Șimon le-a prezentat membrilor Comisiei principalele 
prevederi ale inițiativei legislative , subliniind faptul că, proiectul de lege supus dezbaterii 
are ca obiect de reglementare abrogarea alin. (21) al art. 94 din Legea nr. 161/2003 privind 
unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor 
publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, fiind astfel eliminate 
excepțiile de la situațiile de incompatibilitate prevăzute la art. 94 alin. (2) lit. a) și c). 

 a fost înscris proiectul de Lege pentru abrogarea 
alin. (21) al art. 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de 
afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, PL-x 471/2018 – aviz. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat faptul că inițiativa legislativă nu se justifică , întrucât dispoziţiile 
art. 94 alin. (21) din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ult erioare,                      
au fost modificate prin art. 40 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,                         
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act normativ abrogat prin art. 44 alin. (1) pct. 9 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare. În consecință, inițiativa legislativă a rămas fară obiect. 

  În urma dezbaterilor, domnul președi nte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor 
Comisiei avizarea negativă a proiectului de lege. 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 4 octombrie 2018, în intervalul orar 830-1230, având următoarea 
ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen 
lung ”România 2040”, PLx 433/2018  - studiu. 

2. Propunerea legislativă pentru completarea Legii societăţilor nr. 31/1990,                  
Plx  486/2018 – studiu. 

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

 
 
 
        PREŞEDINTE, 
 
     Gheorghe  ȘIMON  
 
                                                        SECRETAR, 
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                                                         Consilieri parlamentari: 
Alina Cristina Hodivoianu                                                                                                          
Anca Magdalena Chiser                                                                                                                                        

                   


		2018-10-09T12:18:51+0300
	Constantinescu Anda  Elena




