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

17 decembrie 2019, în intervalul orar 830 – 1300,  respectiv, 1400-1800, având următoarea ordine de zi:  
1. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.132 din 31 mai 2017 privind asigurarea obligatorie de 

răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie,                             
PLx 635/2019 – studiu; 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna 
şi/sau Mangaliţa pentru activitatea de reproducţie, PLx 640/2019 – studiu; 

3. Proiectul de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, 
construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice autorizate, PLx 641/2019 – studiu. 

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

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în ziua de                    
18 decembrie 2019. La lucrările Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: Gheorghe Șimon, Gavrilă 
Ghilea, Cornel Itu, István-János Antal, Mihai Botez, Cristina Burciu, Andrei Daniel Gheorghe, Dumitru 
Mihalescul, Laurențiu Nistor, Alexandra Presură și Adrian-Claudiu Prisnel. Au absentat de la lucrările 
Comisiei, domnii deputați: Adrian Mocanu,  Eugen Durbacă,  Mihai Doru Oprişcan, Eusebiu-Manea Pistru-
Popa, Bogdan-Alin Stoica și Florin-Dan Tripa.  

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul președinte Gheorghe Șimon. 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a avut următoarea ordine de zi: 
1.Propunerea legislativă pentru modificarea Legii societăți lor 31/1990, fond comun cu Comisia 

juridică, de disciplină și imunități, Plx 440/2017 – retrimis de la Plen în vederea unei noi examinări.  
La primul punct al ordinii de zi

La lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare au participat, în calitate de invitați, 
domnul deputat Claudiu-Iulius-Gavril Năsui, inițiator al propunerii legislative, din partea Ministerului 
Finanțelor Publice, domnul Florin Chesaru, consilier superior, iar din partea Ministerului Justiției, doamna 
Bianca Dumbravă, consilier al ministrului, doamna Claudia Roșianu , consilier juridic și doamna Honoria 
Olaru, consilier juridic. 

 a fost înscrisă propunerea legislativă pentru modificarea Legii 
societăților 31/1990, fond comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități, Plx 440/2017 – retrimis 
de la Plen în vederea unei noi examinări.  

Domnul președinte Gheorghe Șimon  a prezentat ,,raportul preliminar suplimentar asupra propunerii 
legislative  pentru modificarea Legii societăţilor 31/1990“ înaintat membrilor Comisiei pentru politică 
economică, reformă și privatizare de Comisia juridică, de disciplină și imunități, în care aceasta a propus 
adoptarea inițiativei legislative cu mențiunea c ă ,,amendamentul respins, discutat cu ocazia întocmirii 
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raportului comun din data de 6 februarie 2018 este redat în anexa la raport”. Domnia sa a propus respingerea 
amendamentului la această inițiativă legislativă.  Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate 
de voturi  (o abținere). 

La încheierea dezbaterilor, domnul președi nte Gheorghe Șimon  a propus aprobarea propunerii 
legislative, cu un amendament respins. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată  cu unanimitate de 
voturi.  

Membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaților, spre dezbatere și adoptare, raportul comun înlocuitor asupra propunerii legislative pentru 
modificarea Legii societăţilor 31/1990, singurul amendament respins regasindu-se în anexa raportului 
menționat.  

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în ziua de                    
19 decembrie 2019, în intervalul orar 830-1230, având următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.132 din 31 mai 2017 privind asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie,                            
PLx 635/2019 – studiu; 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna 
şi/sau Mangaliţa pentru activitatea de reproducţie, PLx 640/2019 – studiu; 

3. Proiectul de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, 
construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice autorizate, PLx 641/2019 – studiu. 

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

 
 

        PREŞEDINTE, 
 
         Gheorghe ȘIMON  
 
 
 

                                   Consilieri parlamentari: 
                Alina Cristina Hodivoianu                         

                            Anca Magdalena Chiser 
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