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SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
    din  zilele de 30 și 31 octombrie 2018, respectiv, 1 noiembrie 2018 

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

30 octombrie 2018,  în intervalul orar 1000-1300, respectiv, 1400-1600. 
La lucrările Comisiei din data de 30 octombrie 2018, au fost prezenţi următorii domni deputaţi: 

Gheorghe Șimon, Gavrilă Ghilea, Itu Cornel, Mocanu Adrian, George -Gabriel Vișan, Antal István-
János, Mihai-Cătălin Botez, Burciu Cristina, Durbacă Eugen, Gheorghe Andrei Daniel, Laurențiu 
Nistor, Dumitru Mihalescul, Doru Mihai Oprișcan, Presură Alexandra, Prisnel Adrian Claudiu, Stoica 
Bogdan-Alin, Mihai Tudose și Tripa Florin -Dan. Domnul deputat Pistru-Popa Eusebiu-Manea a 
absentat de la lucrările Comisiei.  

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

       1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole                
nr. 566/2004, PLx 539/2018 – aviz; 
       2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului     nr. 82/2018 
pentru completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Ex port-
Import a României  EXIMBANK- S.A., procedură de urgență, PLx 564/2018- aviz; 
       3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 56/2018 
pentru completarea Legii  nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii 
autonome și societăți comerciale, procedură de urgență, PLx 482/2018 – fond; 
      4. Proiectul de Lege privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung 
”România 2040”, PLx 433/2018 – fond comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 
 La primul punct al ordinii de zi

La dezbaterile ședinței Comisiei au participat în calitate de invitați, din partea  Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnul secretar de stat Claudiu Sorin Roșu Mareș și domnul 
consilier Gheorghe Lăcătușu. 

 a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, PLx 539/2018 – aviz. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor Comisiei, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. Supusă la vot, propunerea a 
fost aprobată cu majoritate de voturi (două abțineri).  

La punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 82/2018 pentru completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea 
și funcționarea Băncii de Export-Import a României  EXIMBANK- S.A., procedură de urgență , 
PLx 564/2018- aviz. 
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La dezbaterile ședinței Comisiei au participat în calitate de invitați, din partea  Băncii Naționale a 
României, doamna Oana Bălănescu, expert principal și din partea EXIMBANK S.A., doamna director 
Corina Vulpeș și domnul Șerban Ghinescu, director executiv. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor Comisiei, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. Supusă la vot, propunerea a 
fost aprobată cu majoritate de voturi (două abțineri).  

 La punctul trei al ordinii de zi

  La dezbaterile ședinței Comisiei au participat în calitate de invitați, din partea  Ministerului  
Educației Naționale, domnul secretar de stat  Petru Andea și din partea Ministerului Culturii și 
Identității Naționale, domnul secretar de stat Gheorghe Popa. 

 a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului  nr. 56/2018 pentru completarea Legii  nr. 15/1990 privind 
reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale , procedură 
de urgență, PLx 482/2018 – fond. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor Comisiei, 
aprobarea proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. Supusă la vot, propunerea a fost 
aprobată cu  majoritate de voturi (două voturi împotrivă).          

La punctul patru al ordinii de zi

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci

 a fost înscris proiectul de Lege privind elaborarea și 
actualizarea Strategiei naționale pe termen lung ”România 2040” , PLx 433/2018 – fond comun 
cu . 

La dezbaterile ședinței Comisiei a participat în calitate de invitat, din partea  Comisiei Naționale 
de Strategie și Prognoză,  domnul președinte Ion Ghizdeanu. Domnul deputat Adrian Claudiu Prisnel a 
depus, în cadrul ședinței, amendamente la proiectul de lege.  

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor Comisiei 
amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege, pentru două săptămâni. 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 
31 octombrie 2018, în intervalul orar 1500-1800, respectiv, în ziua de 1 noiembrie 2018, în 
intervalul orar 830-1230, având următoarea ordine de zi:  
  1. Proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și 
alte forme de asociere în agricultură (PLx576/2018) – studiu; 
             2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2018 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.  40/2015 privind gestionarea  financiară a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2014-2020, (PLx578/2018) – studiu; 
             3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2018 pentru completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020, (PLx587/2018) – studiu; 
             4. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991 și a Ordonanței 
Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă  și a contabililor autorizați, 
(PLx596/2018) – 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: 
                                                                                                                                          Alina Cristina Hodivoianu 
                           Anca Magdalena Chiser 
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