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SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare  

din  zilele de 8 și 9 octombrie 2019 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în ziua de                  
8  octombrie 2019,  în intervalul orar 1500-1800 . 

La lucrările Comisiei din data de 8 octombrie 2019, au fost prezenţi următorii deputaţi: Gheorghe 
Șimon, George Gabriel Vișan, István-János Antal, Mihai-Cătălin Botez, Eugen Durbacă, Andrei Daniel 
Gheorghe, Dumitru Mihalescul, Laurențiu Nistor, Alexandra Presură, Bogdan-Alin Stoica și Florin -Dan 
Tripa.  

Au absentat de la lucrările Comisiei următorii deputați: Gavrilă Ghilea, Cornel Itu, Adrian Mocanu, 
Cristina Burciu, Doru Mihai Oprișcan, Adrian Claudiu Prisnel și Eusebiu-Manea Pistru-Popa.  

 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. 43/2019 
pentru modificarea și co mpletarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor, procedură de urgență,  PLx 372/2019 – aviz; 
          2. Proiectul de Lege privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative, procedură de urgență,  PLx 374/2019 – aviz; 
          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 contr actelor sectoriale și a 
contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și 
funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor,  PLx 388/2019 – aviz; 
          4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2019 privind 
reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare, precum şi unele 
măsuri referitoare la obligaţiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare şi a 
împrumuturilor contractate de statul român de la instituţii de credit şi subîmprumutate operatorilor 
economici, procedură de urgență,  PLx 410/2019 – aviz; 
          5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2019 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, PLx 400/2019 – aviz comun cu Comisia economică, 
industrii și servicii din Senat. 
    La primul punct al ordinii de zi a fost înscris 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, procedură de urgență,  PLx 372/2019 – aviz. 
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    La dezbaterile ședinței Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea  Comisiei Naționale de 
Strategie și Prognoză, domnul președinte Ion Ghizdeanu,  din partea Autorității de Supraveghere 
Financiare, domnul vicepreședinte Gabriel Grădinescu și doamna director Florentina Boboc și din partea 
Federației Patronale din Industria Materialelor de Construcții ”PATROMAT”, doamna Anca Mărgineanu, 
director executiv. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, 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 aprobată cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă).  
    La punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind reglementarea fondurilor de 
investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, procedură de urgență,  
PLx 374/2019 – aviz. 
    La dezbaterile ședinței Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea Autorității de 
Supraveghere Financiare, domnul vicepreședinte Gabriel Grădinescu și doamna director Florentina Boboc 
și din partea Ministerului Finanțelor Publice, doamna  Alina Gabriela Radu, consilier. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, 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 aprobată cu unanimitate de voturi.  
    La punctul trei al ordinii de zi a fost înscris 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 , 
PLx 388/2019 – aviz. 
   La dezbaterile ședinței Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea  Consiliului Național 
pentru Soluționarea Contestațiilor, doamna președinte Florentina Drăgan și domnul Bogdan Lehel-Lorand, 
membru în Colegiul de Conducere. 

În urma examinării proiectului de lege 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 unanimitate de voturi.  
    La punctul patru al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii 
fiscale şi bugetare, precum şi unele măsuri referitoare la obligaţiile de plată aferente împrumuturilor 
din venituri din privatizare şi a împrumuturilor contractate de statul român de la instituţii de credit 
şi subîmprumutate operatorilor economici, procedură de urgență,  PLx 410/2019 – aviz. 
    La dezbaterile ședinței Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea  Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală, doamna Monica Negruțiu, director general. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, 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 aprobată cu unanimitate de voturi.  
    La punctul cinci al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței 
Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, PLx 400/2019 – aviz 
comun cu Comisia economică, industrii și servicii din Senat. 
 La dezbaterile ședinței Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea Cancelariei Primului 
Ministru, domnul Dan Matei, consilier de stat, respectiv, Ministerului Finanțelor Publice, domnul Marius 
Răduț, expert. 

Membrii celor două Comisii au dezbătut proiectul de lege în ședințe separate.  Comisia economică, 
industrii și servicii din Senat a avizat favorabil  inițiativa legislativă, în forma prezentată de iniţiator, 
cu majoritate de voturi  (2 voturi împotrivă și o abținere), în ședința din 1 octombrie 2019. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, domnul președinte Gheorghe Șimon 
le-a propus membrilor Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare  avizarea favorabilă a 
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iniţiativei legislative, în forma prezentată de iniţiator. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu 
majoritate de voturi (2 voturi împotrivă).    

Membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi                                                 
(4 voturi împotrivă și o abținere), avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma prezentată de 
inițiator.  

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

9 octombrie 2019, în intervalul orar 830-1200, respectiv, 1300-1800, având următoarea ordine de zi:  
           1. Proiectul de Lege de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei cu modificările şi completările ulterioare, PL-x 415/2019  – 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: 

                                                                                     Alina Cristina Hodivoianu                                                                                    
                                                                                                                                                 Anca Magdalena Chiser 
 
 
 
 
 


		2019-10-10T12:41:01+0300
	Anda-Elena Constantinescu 




