
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
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                      Bucureşti,  05.11.2015 
                      Nr. 4c-1/314 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
din  zilele de 3 și 5 noiembrie 2015 

 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat 
lucrările în ziua de 3 noiembrie 2015, în intervalul orar 830-1300, respectiv,                 
1400-1800.  

Din totalul de 24 de membri ai Comisiei, au participat la dezbateri                
21 deputaţi.  

Lucrările au fost conduse de către domnul Horia Grama, preşedintele Comisiei 
pentru politică economică, reformă şi privatizare. Domnul deputat Neacșu Marian, 
vicepreședintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, a fost 
înlocuit de către domnul deputat Nosa Iuliu.  Domnul deputat  Itu Cornel, secretar al 
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare,  a fost înlocuit de către 
domnul deputat Axente Ioan. Domnul deputat Chirvăsuță Laurențiu a fost înlocuit de 
către domnul deputat Niculae Aurel. Domnul deputat Mircea Cazan a fost înlocuit de 
către damna deputat Andreea Paul. Domnul deputat Ciocan Dan a fost înlocuit de 
către domnul deputat Delureanu Virgil. Domnul deputat Măduță Flavius Luigi a fost 
înlocuit de către domnul deputat Căprar Dorel Gheorghe. Domnul deputat Dumitru 
Georgică a fost înlocuit de către domnul deputat Drăgușanu Vasile Cătălin. Domnul 
deputat Ursărescu Dorinel nu a participat la lucrările Comisiei, aflându-se în 
delegație externă. Domnii deputaţi Andrei Dominic Gerea și Mihai Tudose au 
absentat de la lucrările Comisiei. 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
  1. Proiectul de Lege pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor 
reglementate, care se stabilesc  cu avizul Oficiului Concurenţei,               
PL-x 522/2015,  AVIZ; 

2. Propunerea legislativă privind Fondul pentru Viitorul României,               
Pl-x 706/2015 –AVIZ; 

3. Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea Consiliului 
Național pentru Competitivitate,  Camera Deputaţilor fiind prima Cameră 
sesizată, Pl-x 592/2015 –  FOND; 

4. Proiectul de Lege privind Fondul de garantare a depozitelor bancare,  
PL-x 669/2015, procedură de urgență,  FOND COMUN cu Comisia pentru buget, 
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finanțe și bănci; 
5. Proiectul de Lege privind schemele de garantare a depozitelor,                

PL-x 670/2015, procedură de urgență,  FOND COMUN cu Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci; 

  6. Proiectul de Lege privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit 
și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte 
normative în domeniul financiar, PL-x 671/2015,  procedură de urgență,                
FOND COMUN cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 

 
La primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 

abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc  
cu avizul Oficiului Concurenţei, PL-x 522/2015,  AVIZ. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, 
din partea Ministerului Finanţelor Publice: domnul secretar de stat Ghizdeanu Ion, 
președintele Comisiei Naționale de Prognoză, doamna director general Stan Livia și 
domnul director general Georgescu Nicoleta, Patronatului Asociația Profesională a 
Producătorilor de Agregate - APPA: domnul secretar general Bogatu Laurențiu și 
doamna Drăcea Marilena -  director tehnic.   

 
Domnul deputat Fejer Laszlo, inițiator al propunerii legislative, le-a prezentat 

domnilor deputați principalele motive pentru care este necesară abrogarea poziției 
privind ”nisipurile și pietrișurile”  din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului               
nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate,  aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 205/2002, cu modificările ulterioare.  

Domnul deputat Fejer Laszlo a dorit să sublinieze faptul că nu este necesară 
menținerea unui regim special pentru ”nisipuri și pietrișuri” atunci când aceste 
produse pot fi și sunt tranzacționate la bursa de mărfuri, rezultând un preț transparent 
în concordanță cu regulile pieței libere. 

Doamna deputat Andreea Paul a dorit să sublinieze faptul că, în cadrul Comisiei 
pentru buget, finanțe și bănci a fost dezbătută această inițiativă legislativă, în urma 
votului fiind adoptată de către membrii Comisiei. Astfel, doamna deputat Andreea 
Paul a explicat faptul că, din rațiuni economice ar trebui să se abroge poziţia din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2001, care reglementează prețurile pentru 
produsele ”nisipuri și pietrișuri” . 

Domnul deputat Virgil Guran a afirmat că va susține adoptarea acestei inițiative 
legislative, deoarece, din punct de vedere economic, al concurenței reale pe o astfel de 
piață,  ar trebui să se elimine regimul special aplicat produselor ”nisipuri și pietrișuri”. 

Domnul secretar de stat Ghizdeanu Ion, președintele Comisiei Naționale de 
Prognoză, a dorit să sublinieze faptul că Guvernul nu susține adoptarea inițiativei 
legislative întrucât exploatarea nisipurilor şi a pietrişurilor face obiectul unor 
reglementări speciale, respectiv Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, în acest 
sens fiind întrunite condiţiile prevăzute de art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului    
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nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu 
avizul Oficiului Concurenţei, aprobată  cu modificări şi completări prin               
Legea nr. 205/2002, cu modificările ulterioare. 

Domnul secretar de stat Ghizdeanu Ion a precizat faptul că, algoritmul de 
stabilire și ajustare a prețurilor pentru această categorie de produse are la bază 
costurile înregistrate de fiecare agent economic care activează în domeniu și care face 
o astfel de solicitare.  

De asemenea, domnul secretar de stat Ghizdeanu Ion a subliniat faptul că, nu se 
poate elimina un astfel de regim special de reglementare a prețurilor pentru această 
categorie de produse din cauza faptului că, în realitate, la nivelul țării noastre, există o 
dispersie neomogenă a operatorilor economici din domeniu ceea ce poate duce, în 
final, la crearea unor monopoluri locale și nicidecum la stabilirea unor prețuri corecte, 
pe piața liberă. Această categorie de produse are un impact semnificativ în costurile unor 
categorii de lucrări publice (ex: construcţia şi reabilitarea de autostrăzi şi drumuri 
naţionale, căi ferate, construcţii civile de tipul şcolilor, spitalelor, etc.). 

Reprezentantul Patronatului Asociația Profesională a Producătorilor de 
Agregate – APPA, domnul secretar general Bogatu Laurențiu, a dorit să le prezinte 
domnilor deputați principalele motive pentru care ar trebui adoptată această inițiativă 
legislativă.  

Domnul secretar general Bogatu Laurențiu a dorit să sublinieze faptul că, în 
prezent, prin liberalizarea prețului la această categorie de produse nu va conduce la 
formarea unor monopoluri locale, întrucât piața agregatelor de balastieră (nisipuri și 
pietrișuri) este extrem de fragmentată și concurențială, existând pe piață numeroși 
operatori economici și locuri de producție care pot să livreze nisipuri și pietrișuri și în 
județele în care există un deficit de astfel de resurse naturale.  

De asemenea, domnul secretar general Bogatu Laurențiu, a subliniat faptul că 
prevederile inițiativei legislative sunt în concordanță cu punctul de vedere al 
Consiliului Concurenței, care susține ca stabilirea prețurilor produselor să se facă în 
mod liber pe piață, pe baza cererii și a ofertei. 

Domnul secretar de stat Ghizdeanu Ion, președintele Comisiei Naționale de 
Prognoză, a dorit să sublinieze faptul că nu sunt date concrete pentru a putea considera 
că reglementarea specială a prețurilor, pentru această categorie de produse, este în 
măsură  să afecteze mediul concurențial normal pe această piață. Pe cale de consecinţă, 
nu există date concrete pentru a considera că această măsură este de natură să afecteze 
mediul concurenţial normal pe această piaţă. 

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiei au hotărât  cu majoritate de voturi (8 voturi împotrivă), avizarea 
negativă a inițiativei legislative. 

Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă privind 
Fondul pentru Viitorul României,  Pl-x 706/2015 –AVIZ. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, 
din partea Ministerului Finanţelor Publice: domnul secretar de stat Ghizdeanu Ion, 
președintele Comisiei Naționale de Prognoză, Băncii Naționale a României: domnul 
viceguvernator Bogdan Olteanu și doamna Carabelea Elena – consilier juridic. 
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Domnul secretar de stat Ghizdeanu Ion, președintele Comisiei Naționale de 
Prognoză  a afirmat că Guverul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative  
întrucât sursa de finanţare o constituie o nouă taxă, respectiv „taxa de responsabilitate 
socială” or, taxele şi impozitele sunt reglementate prin Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Conform prevederilor                
art. l alin. (3) „În materie fiscală, dispoziţiile prezentului cod prevalează asupra 
oricăror altor prevederi din alte acte normative, în caz de conflict între acestea 
aplicându-se dispoziţiile Codului fiscal”. 

De altfel, potrivit art. 21 lit. p) pct. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilii au posibilitatea de a 
direcționa 20% din impozitul pe profit datorat către acordarea de burse private 

Domnul secretar de stat Ghizdeanu Ion, președintele Comisiei Naționale de 
Prognoză, a dorit să sublinieze faptul că prevederile inițiativei legislative încalcă 
dispozițiilor alin. (2) al art. 10 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, care reglementează principiul unității, conform 
căruia ”este interzisă elaborarea de acte normative prin care se creează cadrul legal 
pentru constituirea de venituri care pot fi utilizate în regim extrabugetar”.  

De asemenea, domnul secretar de stat Ghizdeanu Ion a afirmat că, în condițiile 
în care prin inițiativa legislativă se urmărește instituirea ”taxei de responsabilitate 
socială”, taxă ce poate conduce la diminuarea veniturilor bugetare, este necesar să se 
respecte prevederile art. 15 din  Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Domnul Bogdan Olteanu, viceguvernator al Băncii Naționale a României,  a 
dorit să aducă precizări în legătură prevederea inițiativei legislative, conform căreia, 
acest ” Fond pentru Viitorul României” trebuie să fie administrat de către Banca 
Națională a României.   

Astfel, domnul viceguvernator Bogdan Olteanu a precizat faptul că, potrivit 
dispoziţiilor Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,   ,,BNR 
este o instituție publică independentă" având ca obiectiv principal ,,asigurarea și 
menținerea stabilității prețurilor", al cărei buget anual de venituri și cheltuieli este 
aprobat de Consiliul de administrație al BNR, motiv pentru care nu poate beneficia de 
sume provenind din impozite și taxe care se cuvin bugetului național. 

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiei au hotărât, unanimitate de voturi, avizarea negativă a iniţiativei 
legislative. 

Pe punctul trei al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă privind 
organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Competitivitate,  
Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată, Pl-x 592/2015 –  FOND. 

 
La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, 

din partea Ministerului Economiei Comerțului și Turismului: domnul Fetic Liviu – 
manager public, Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de 
Afaceri: domnul director Ionescu Emil-Octavian, Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice: domnul Dragomir Ciprian – director 
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adjunct, Consiliului Investitorilor Străini (F.I.C.): domnul Mihai Bogza – membru 
conducere executivă, Ministerului Finanţelor Publice: domnul secretar de stat 
Ghizdeanu Ion, președintele Comisiei Naționale de Prognoză, precum și domnul 
Răduț Marius – expert. 

 
Doamna deputat Andreea Paul, având calitatea de co-inițiator al propunerii 

legislative, a dorit să le prezinte membrilor Comisiei principalele prevederi cuprinse în 
inițiativa legislativă, și motivele care au stat la baza inițierii acestei propuneri 
legislative.  

Astfel, doamna deputat Andreea Paul a subliniat faptul că este absolut necesar 
înființarea unui Consiliu Național pentru Competitivitate (CONACO) în vederea 
analizării politicilor generale cu impact asupra competitivității economiei naționale. 
De asemenea, doamna deputat Andreea Paul a precizat că printre documentele cheie 
prin care Uniunea Europeană recomandă înființarea unor astfel de instrumente se 
regăsește și ”Raportul celor cinci președinți”.   

Astfel, în ”Raportul celor cinci președinți” se arată necesitatea înființării unor 
autorități naționale pentru competitivitate: ”Pe baza unui model comun, fiecare stat 
membru ar trebui să decidă organizarea exactă a autorității sale în materie de 
competitivitate, însă acestea ar trebui să aibă legitimitate democratică și să funcționeze 
în mod independent ”. 

Domnul deputat Vainer Aurel, vicepreședintele Comisiei pentru politică 
economică, reformă și privatizare, a dorit să știe care vor fi sursele de finanțare pentru 
această instituție. 

 Doamna deputat Andreea Paul a spus că o posibilitate ar fi bugetul Academiei 
Române. De asemenea, o altă posibilitate fiind Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, respectiv,  bugetul de stat. 

Domnul secretar de stat Ghizdeanu Ion, președintele Comisiei Naționale de 
Prognoză, a dorit să precizeze faptul că Ministerul Finanțelor Publice nu susține 
adoptarea inițiativei legislative în forma prezentată întrucât potrivit prevederilor               
art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, ,,Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat (...), pe bază de 
hotărâri ale Guvernului, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului bugetar", or, prin inițiativa legislativă se prevede faptul 
că ,,bugetul necesar funcţionării până la sfârşitul primului an calendaristic este 
asigurat prin alocări din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului." 

Pe cale de consecinţă, activitatea care se propune a se finanţa din Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului nu se încadrează în categoria cheltuielilor 
urgente şi neprevăzute apărute în timpul exerciţiului bugetar. 

Domnul secretar de stat Ghizdeanu Ion, președintele Comisiei Naționale de 
Prognoză, a afirmat că măsurile propuse a se reglementa prin iniţiativa legislativă 
determină majorări ale cheltuielilor bugetare, fapt ce produce un impact negativ 
asupra bugetului general consolidat, şi în consecinţă, potrivit prevederilor art. 15 din 
Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, s-ar impune asumarea 
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compatibilităţii majorărilor de cheltuieli ,,cu obiectivele şi priorităţile strategice 
specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală şi cu plafoanele de 
cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară." 

Reprezentantul Ministerului Economiei Comerțului și Turismului, domnul 
manager public Fetic Liviu, a dorit să aducă la cunoștința domnilor deputați faptul că 
există la nivelul ministerului un proiect similar menţionat în Strategia națională 
pentru competitivitate 2015─2020. 

Astfel, potrivit Hotărării Guvernului privind aprobarea Strategiei naţionale 
pentru competitivitate 2015─2020, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 756 din 9 octombrie 2015, se propune ,,înfiinţarea unui grup 
interministerial de lucru pentru implementarea şi monitorizarea prevederilor 
Strategiei naţionale pentru competitivitate. Acest grup poate fi organizat sub forma 
Consiliului Naţional al Competitivităţii (CNC)....", în timp ce prin propunerea 
legislativă se înfiinţează ,,Consiliul Naţional pentru Competitivitate (....) organism 
consultativ de specialitate al Parlamentului şi al Guvernului României în domeniile 
stabilite de prezenta lege", fapt ce contravine reglementărilor invocate mai sus. 

Reprezentantul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice, domnul director adjunct Dragomir Ciprian, a dorit să sublinieze faptul că 
este necesar a se stabili forma de organizare a Consiliului, respectiv organism 
consultativ de specialitate al Parlamentului României și al Guvernului României sau 
instituție publică de interes național, cu personalitate juridică.  

De asemenea, reprezentantul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 
şi Persoanelor Vârstnice a precizat că ministerul nu susține adoptarea propunerii 
legislative, în forma prezentată de către inițiatori. 

Reprezentantul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și 
Mediului de Afaceri, domnul director Ionescu Emil-Octavian, a afirmat că ministerul 
nu susține adoptarea propunerii legislative în forma prezentată de inițiatori întrucât 
prin actele normative de organizare şi funcţionare, atribuţia de elaborare de strategii 
în diverse domenii de activitate este stabilită în sarcina ministrelor ca organe de 
specialitate ale administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică 
Strategia şi Programul de guvernare în domeniile în care au competenţă. 

Doamna deputat Andreea Paul a dorit să precizeze faptul că, dacă textul 
propunerii legislative trebuie îmbunătățit, atunci va fi de acord cu formuleze 
amendamente. 

Domnul președinte Horia Grama a propus respingerea propunerii legislative. 
Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi                

(7 voturi împotrivă și o abținere). 
Pe punctele patru și cinci ale ordinii de zi au fost înscrise următoarele 

inițiative legislative:  proiectul de Lege privind Fondul de garantare a depozitelor 
bancare,  PL-x 669/2015, procedură de urgență,  FOND COMUN cu Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci, respectiv, proiectul de Lege privind schemele de 
garantare a depozitelor,  PL-x 670/2015, procedură de urgență,  FOND COMUN 
cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 
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La dezbaterea acestor iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, 
din partea Băncii Naționale a României: domnul viceguvernator Bogdan Olteanu, 
doamna Popescu Beatrice, consilier - cabinet viceguvernator, domnul director Cristian 
Ștefan, domnul director Vonvea Emil,  doamna director adjunct Răducănescu 
Veronica, doamna Dimonu Angela - șef serviciu, domnul Sorin Sorescu - șef serviciu, 
domnul Adrian Dumitrescu - șef serviciu și doamna Elena Carabelea – consilier 
juridic, Ministerului Finanţelor Publice: domnul secretar de stat Ghizdeanu Ion, 
președintele Comisiei Naționale de Prognoză, doamna Oana Iacobescu - șef serviciu și 
domnul Băilă Adrian – expert. 

Domnul preşedinte Horia Grama, a prezentat raportul preliminar de 
respingere a proiectului de Lege privind Fondul de garantare a depozitelor 
bancare, (PL-x 669/2015), transmis Comisiei noastre de către Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci, deoarece acesta a fost cuprins ca Titlul II în proiectul de 
Lege privind schemele de garantare a depozitelor,  (PL-x 670/2015), pentru a 
asigura un cadru legislativ unitar în acest domeniu.   

De asemenea, domnul preşedinte Horia Grama, a prezentat raportul 
preliminar de adoptare a proiectului de Lege privind schemele de garantare a 
depozitelor, cu amendamente admise (PL-x 670/2015), transmis Comisiei noastre 
de către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.                             

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, membrii 
celor două Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (2 abțineri), să supună 
plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de Lege privind Fondul de 
garantare a depozitelor bancare (PL-x 669/2015), deoarece acesta a fost cuprins 
ca Titlul II în proiectul de Lege privind schemele de garantare a depozitelor  
(PL-x 670/2015), pentru a asigura un cadru legislativ unitar în acest domeniu. 

De asemenea, în urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, 
membrii celor două Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună 
plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege 
privind schemele de garantare a depozitelor  (PL-x 670/2015), cu amendamente 
admise. 

Pe punctul șase al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind 
redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și 
pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, 
PL-x 671/2015,  procedură de urgență,  FOND COMUN cu Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, 
din partea Băncii Naționale a României: domnul viceguvernator Bogdan Olteanu, 
doamna Popescu Beatrice, consilier - cabinet viceguvernator, domnul director Cristian 
Ștefan, domnul director Vonvea Emil,  doamna director adjunct Răducănescu 
Veronica, doamna Dimonu Angela - șef serviciu, domnul Sorin Sorescu - șef serviciu, 
domnul Adrian Dumitrescu - șef serviciu și doamna Elena Carabelea – consilier 
juridic, Ministerului Finanţelor Publice: domnul secretar de stat Ghizdeanu Ion, 
președintele Comisiei Naționale de Prognoză, doamna Oana Iacobescu - șef serviciu și 
domnul Băilă Adrian – expert. 
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Domnul preşedinte Horia Grama, a prezentat raportul preliminar de adoptare 

a proiectul de Lege privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a 
firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte 
normative în domeniul financiar, cu amendamente admise (PL-x 671/2015), 
transmis Comisiei noastre de către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.                             

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, membrii 
celor două Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (2 abţineri), să supună 
plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege 
privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, 
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul 
financiar  (PL-x 671/2015), cu amendamente admise. 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în ziua de 5 noiembrie 2015, începând cu orele 1000 până la orele 1230, cu 
următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020,  Pl-x 715/2015 – studiu; 

2. Propunerea legislativă pentru completarea art. 3 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a 
exportului cu finanțare de la bugetul de stat, Pl-x 723/2015 – studiu; 

3.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
31/2015 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 și pentru 
completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri 
în domeniul cheltuielilor publice, Pl-x 741/2015 – studiu. 

 
În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să 

fie dat într-o şedinţă ulterioară.   
 
 

     PREŞEDINTE, 
 
     Horia GRAMA 

                                              SECRETAR,   
 
                          Cornel ITU      

                                            
       

Consilier parlamentar: 
                                                                                                                                      Alina Hodivoianu 
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