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al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică,
reformă şi privatizare din data de 19, 20 și 21 februarie 2019
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în ziua
de 19 februarie 2019, în intervalul orar 830-1200, respectiv, 1300-1800.
Din totalul de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare,
au participat 16 deputați. Domnii deputați Adrian Mocanu, Eugen Durbacă și Pistru-Popa
Eusebiu-Manea au absentat de la lucrările Comisiei. Domnul deputat Dumitru Mihalescul a
fost înlocuit de doamna deputat Tudori ța Lungu.
Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul pre ședinte Gheorghe Șimon.
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi:
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonan
ței de urge nță a Guvernului
nr. 100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil
fondurilor suverane de dezvoltare și investiții, procedură de urgență, PLx 8/2019 – fond.
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonan
țe
i de urgen
ță a Guvernului
nr. 101/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, PLx 749/2018
– aviz comun cu Comisia economică, industrii și servicii din Senat.
La primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2018 pentru reglementarea unor măsuri
privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare
și investiț
ii,
procedură de urgență, PLx 8/2019 – fond.
La dezbaterileședinței Comisiei a u participat, în calitate de invita
ți , din partea
Ministerului Economiei, domnul Victor Cazana,ședintele
pre
Departamentului pentru
Privatizare și Administrarea Participării Statului (D.P.A.P.S.), Ministerului Energiei, domnul
consilier Cornel Bobâlcă și din partea Ministerului Finanțelor Publice, doamna Mihaela Ene,
director general, doamna Anca Bănulescu - șef serviciu și doamna expert Simona Damian.
Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna Mihaela Ene, director general,
le-a prezentat membrilor Comisiei principalele prevederi ale inițiativei legislative, subliniind
faptul că ministerul susține adoptarea inițiativei legislative.
Reprezentantul Ministerului Economiei, domnul Victor Cazana,ședintele
pre
Departamentului pentru Privatizareși Administrarea Participării Statului (D.P.A.P.S. ), a
răspuns întrebărilor membrilor Comisiei și a subliniat faptul că ministerul susține adoptarea
acestui proiect de lege.

Reprezentantul Ministerului Energiei, domnul consilier Cornel Bobâlcă a susținut
punctul de vedere al ministerului, transmis anterior Comisiei. De asemenea, reprezentantul
Ministerului Energiei, domnul consilier Cornel Bobâlcă a răspuns întrebărilor membrilor
Comisiei, aducând precizări în legătură cu necesitatea adoptării acestui proiect de lege.
În urma dezbaterilor, domnul ședinte
pre
Gheorghe Șimon le -a propus membrilor
Comisiei, aprobarea unui raport de adoptare a proiectului de lege, în forma adoptată
de Senat. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi
(5 voturi împotrivă).
La punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2018 cu privire la rectificarea bugetului
de stat pe anul 2018, PLx 749/2018 – aviz comun cu Comisia economică, industrii și
servicii din Senat.
Domnul președinte Gheorghe Șimon le -a adus la cuno
ștință membrilor Comisiei că
membrii Comisiei economice, industrii şi servicii din Senat au dezbătut iniția tiva legislativă
în ședința din 13 februarie 2019 și au avizat favorabil proiectul de lege, în forma
prezentată de inițiator, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă).
Domnul pre
ședinte Gheorghe Șimon le -a propus membrilor Comisiei,
avizarea favorabilă a inițiativei legislative, în forma prezentată de inițiator . Supusă la
vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (5 voturi împotrivă).
În
urma
dezbaterilor,
membrii
celor
două
Comisii
au
hotărât,
cu majoritate de voturi (7 voturi împotrivă), avizarea favorabilă a proiectului de lege,
în forma prezentată de iniţiator.
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările
în ziua de 20 februarie 2019, în intervalul orar 1500-1800, respectiv, în ziua de
21 februarie 2019, în intervalul orar 830-1230, având următoarea ordine de zi:
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonan
ței de urgență a Guvernului
nr. 104/2018 privind implementarea programului guvernamental ”gROwth – Contul
individual de economii Junior Centenar”, procedură de urgență, PL-x 49/2019 – studiu.
2. Proiectul de Lege privind societățile mutuale de asigurare, procedură de urgență,
PL-x 503/2018 – studiu.
În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat
într-o şedinţă ulterioară.
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