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SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 21, 22 și  23 martie 2017 
 

  Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în ziua de  21 martie 2017, în 
intervalul orar 1500-1800.  

       La lucrările Comisiei din data de 21 martie 2017, au fost prezenţi următorii domni deputaţi: Laurențiu Nistor, 
Ghilea Gavrilă, Șimon Gheorghe, Mocanu Adrian, Durbacă Eugen, Itu Cornel, Antal István -János, Bîzgan-Gayral Oana-
Mioara, Botez Mihai-Cătălin, Burciu Cristina,  Gheorghe Andrei Daniel, Mihalescul Dumitru, Oprișcan Mihai Doru, 
Pistru-Popa Eusebiu-Manea, Presură Alexandra, Stoica Bogdan-Alin, Tripa Florin-Dan, Mihai Tudose  și Vișan George -
Gabriel.  

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

  1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2016 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a 
exportului cu finanţare de la bugetul de stat,  procedură de urgență,  PL-x 496/2016- AVIZ. La dezbaterea iniţiativei 
legislative au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului pentru Mediul de Afacer i, Comerț și Antreprenoriat, 
domnul secretar de stat Cristian Dima, doamna Mădălina Deaconescu – consilier personal, doamna  Claudia Fifea – 
consilier personal, domnul Cristian Dan Oitaș - director general adjunct și domnul director Stelian Samson.  

Reprezentantul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat,  domnul secretar de stat 
Cristian Dima a făcut o scurtă prezentare a principalelor reglementări cuprinse în ini țiativa legislativă.  
 Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra 
proiectului de lege. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în ziua de  22 martie 2017, 
în intervalul orar 830-1030, respectiv, 1300-1630 şi în ziua de 23 martie 2017, în intervalul orar 830-1230 , având 
următoarea ordine de zi:  
           1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul 
Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării 
operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020, procedură de urgență,  PL-x 
156/2017  – studiu;  

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a G uvernului nr. 15/2017 pentru completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici 
din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, procedură de urgență, PL-x 159/2017  – 
studiu;  

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 27/2016 pentru modificarea 
Ordonanței de urgență   a     Guvernului    nr. 88/2012 privind cadrul instituțional pentru coordonarea, implementarea și 
gestionarea asistenței financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și prin 
Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014, procedură de urgență, PL-x 479/2016  – studiu. 

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

           VICEPREŞEDINTE, 
              Gheorghe ȘIMON           

                                                                 SECRETAR,  
                                Cornel  ITU       

Consilieri parlamentari: 
Alina Cristina Hodivoianu 
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