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PROCES VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare,  

desfășurată prin mijloace electronice,  

din datele de 9 și 10 noiembrie 2020   

 

 

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

prin mijloace electronice, în data de 9 noiembrie 2020.  

    Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

    1. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

14/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea 

plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România 

este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării 

Institutului Naţional de Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică 

şi Guvernanţă în Statistică al OCDE, PL-x 98/2020 – 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, prin mijloace electronice, în data de 10 noiembrie 2020.  

Din totalul de 16 membri ai Comisiei au fost prezenţi 15 deputaţi. Domnul deputat 

Prisnel Adrian-Claudiu a lipsit de la lucrările ședinței.  

Lucrările ședinței, desfășurată prin mijloace electronice, au fost conduse de domnul 

președinte Gheorghe Șimon. 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

   1. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

14/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea 

plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România 

este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării 

Institutului Naţional de Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică 

şi Guvernanţă în Statistică al OCDE, PL-x 98/2020 – fond. 

 Domnul președinte Gheorghe Șimon a prezentat membrilor Comisiei obiectul de 

reglementare al proiectului de lege supus dezbaterilor .  

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 

au hotărât, cu majoritate de  voturi  (2 voturi împotrivă), să  supună  plenului  Camerei  
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Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege privind respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2020 pentru modificarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 

internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru 

aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Institutului Naţional                             

de Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică şi Guvernanţă                       

în Statistică al OCDE, în forma adoptată de Senat.  

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

Gheorghe ȘIMON 

 

 

 

 

 

 

 
           
               Consilier parlamentar: 

              Anca Magdalena Chiser        
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