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SINTEZA
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare  

din  zilele de 2, 3 și 4 aprilie 2019 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 
2 aprilie 2019, în intervalul orar 830-1300.

La lucrările Comisiei din data de 2 aprilie 2019, au fost prezenţi următorii deputaţi: Gheorghe Șimon, 
Gavrilă Ghilea, Antal István-János, Mihai-Cătălin Botez, Cristina Burciu, Andrei Daniel Gheorghe,
Laurențiu Nistor, Doru Mihai Oprișcan, Adrian Claudiu Prisnel, Bogdan-Alin Stoica și Florin-Dan Tripa.

Domnul deputat George-Gabriel Vișan a absentat de la lucrările Comisiei, aflându-se în delegație 
externă. Au absentat de la lucrările Comisiei: doamna deputat Alexandra Presură, respectiv, domnii
deputați Adrian Mocanu, Cornel Itu, Eugen Durbacă, Dumitru Mihalescul, Eusebiu-Manea Pistru-Popa și 
Mihai Tudose.

 Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Gheorghe Șimon.
 Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de lege privind Fondul de compensare a investitorilor, procedură de   urgență,

PLx 654/2018 – fond comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci;
       2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene,  procedură de urgență,
PLx 93/2019 – aviz.

La primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege privind Fondul de compensare a
investitorilor, procedură de urgență, PLx 654/2018 – fond comun cu Comisia pentru buget, finanțe și 
bănci;

La dezbateri au participat în calitate de invitați, din partea Ministerului Finanțelor Publice, domnul
Attila GYORGY, secretar de stat, respectiv, doamna Alina Gabriela RADU, consilier, din partea Autorității 
de Supraveghere Financiară, doamna Anca IOACARA, șef serviciu, domnul Mihai LEONTIN, expert și din 
partea Consiliului Investitorilor Străini, domnul vicepreședinte Valerian IONESCU.
      Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, domnul secretar de stat Attila GYORGY, a prezentat, pe
scurt, inițiativa legislativă.  

Reprezentantul Autorității de Supraveghere Financiară, doamna Anca Ioacara, șef serviciu, a prezentat 
punctul de vedere al instituției transmis anterior Comisiei în scris, respectiv, propunerile de modificare a 
proiectului de lege.

Domnul președinte Gheorghe Șimon a propus ca modificările transmise de ASF să fie înșușite de 
membrii Comisiei. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată de membrii Comisiei, cu majoritate de voturi 
(o abținere). 
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În continuare, domnul președinte Gheorghe Șimon a supus la vot amendamentele. 
Fiecare amendament a fost votat cu unanimitate de voturi.

În urma dezbaterilor, s-a constatat că nu mai erau îndeplinite condițiile de cvorum necesare pentru 
desfășurarea ședinței Comisiei, drept urmare domnul președinte Gheorghe Șimon a suspendat lucrările 
acesteia.

La punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice 
și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor 
termene, procedură de urgență, PLx 93/2019 – aviz.

La dezbateri au participat în calitate de invitați, din partea Ministerului Finanțelor Publice, domnul
Attila GYORGY, secretar de stat, respectiv, domnul Gheorghe MARINESCU, șef serviciu, domnul Șaver 
BORAMET, consilier, doamna Rodica CRISTU, consilier superior, domnul Dan BUZDUGĂ, expert
superior, respectiv, domnul Florin CHIOREANU,consilier, din partea Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale, domnul Gheorghe IVAN, consilier, din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, domnul 
Ion BUSUIOC, director general, din partea Asociației Române a Băncilor, doamna Gabriela FOLCUȚ,
director executiv, din partea Federației Patronale din Industria Materialelor de Construcții din România, 
doamna Anca MĂRGINEAN, director executiv, din partea Federației Patronatelor Societăților de 
Construcții, doamna Adriana IFTIME, director general, din partea Asociației Române a Antreprenorilor de 
Construcții (ARACO), domnul Mircea OROS, director tehnic, respectiv, doamna Adriana MIRCEA,
membru.

Având în vedere că lucrările ședinței au fost suspendate, din lipsă de cvorum, dezbaterile acestui 
proiect de lege vor avea loc într-o ședință ulterioară. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în ziua de
3 aprilie 2019, în intervalul orar 1500-1800, respectiv, în ziua de 4 aprilie 2019, în intervalul orar
830-1230, având următoarea ordine de zi: 

1. Propunerea legislativă pentru completarea art. 60 din Legea nr. 227 din  8 septembrie 2015 
privind Codul fiscal, Pl-x 173/2019 – studiu;

2. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 67 din Legea nr. 333/2003 privind 
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, Pl-x 174/2019  – studiu;

3. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea art. 291  alin. (2) din Legea   
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Pl-x 175/2019 – 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


