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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în ziua 
de 19 martie 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 Eugen Durbacă, Adrian Mocanu ș i                     
Eusebiu-Manea Pistru-Popa au absentat de la lucrările Comisiei. 

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

           1. 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. 
           2. Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului     
nr. 56/2018 pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților 
economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, ca urmare a Deciziei Curții 
Constituționale nr. 25 din 16 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 128 din 18 februarie 2019, PLx 482/2018/2019 – fond comun cu Comisia 
juridică, de disciplină și imunități. 

La primul punct 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, doamna Cristu Rodica, consilier, domnul Marian Cristian Dincă, expert, domnul 
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Florin Chioreanu, expert și domnul Dan Buzdugă, expert, din partea Ministerului 
Tineretului și Sportului, domnul Cosmin Butuza, secretar de stat și domnul Dacian Vicențiu 
Stan, director, din partea Asociației Producătorilor de Materiale de Construcții din România 
(A.P.M.C.R.)  doamna Niculina Stelea, director tehnic, din partea Federației Patronale din 
Industria Materialelor de Construcții din România ”PATROMAT” doamna Anca 
Mărginean, director executiv, respectiv din partea Asociației Române a Băncilor (A.R.B.)  
domnul Florin Dănescu, președinte executiv și doamna Gabriela Folcuț, director executiv. 

Domnul președinte Gheorghe Șimon a subliniat faptul că au fost primite la Comisie 
puncte de vedere din partea mai multor asociaț ii neguvernamentale profesionale și a altor 
organisme interesate ș i a solicitat invitaților să le susțină, pentru corecta informare a 
membrilor Comisiei, aducând informații suplimentare, dacă este cazul. 

Reprezentanții asociațiilor neguvernamentale și patronatelor prezenți la dezbateri, au 
mulțumit pentru oportunitatea  de a-și putea prezenta punctele de vedere, transmise anterior 
și în scris, răspunzând întrebărilor formulate de către membrii Comisiei. 

Reprezentantul Ministerului Tineretului și Sportului, domnul Cosmin Butuza, secretar 
de stat, a prezentat amendamentele propuse de Ministerul Tineretului și Sportului, pentru 
domeniul său de activitate. 

În cadrul dezbaterilor a reieșit necesitatea unor informații suplimentare din partea mai 
multor instituții. Astfel, domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor 
Comisiei ca dezbaterilor asupra acestui act normativ să continue peste două 
săptămâni.  Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu  unanimitate de voturi. 
  La punctul doi al ordinii de zi

 

 a fost înscrisă reexaminarea Legii privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 56/2018 pentru completarea Legii 
nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și 
societăți comerciale, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 25 din 16 ianuarie 
2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 18 februarie 
2019, PLx 482/2018/2019 –fond comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități. 
  La dezbateri au participat în calitate de invitați, din partea Ministerului Energiei, domnul 
Cornel Bobâlcă, consilier, din partea Ministerului Tineretului și Sportului, domnul Cosmin 
Butuza, secretar de stat și domnul Dacian Vicențiu Stan , director, respectiv, din partea 
Ministerului Culturii și Identității Naționale, domnul Ion Ieremia Ardeal, Secretar de Stat. 
  Domnul consilier Cornel Bobâlcă, a subliniat faptul că Ministerul Energiei susține 
adoptarea legii, în forma adoptată de Senat, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții 
Constituționale  nr. 25 din 16 ianuarie 2019.  
     După reexaminarea proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, domnul președinte 
Gheorghe Șimon  a propus membrilor Comisiei aprobarea unui raport preliminar de 
adoptare a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2018 
pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat 
ca regii autonome şi societăţi comerciale, în forma adoptată de Senat, ca urmare a 
Deciziei Curții Constituționale nr. 25 din 16 ianuarie 2019. Supusă la vot, propunerea a 
fost aprobată cu majoritate de voturi (două voturi împotrivă și o abține re), raportul 
preliminar urmând a fi transmis Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 

lucrările în ziua de 20 martie 2019, în intervalul orar 1500-1800, respectiv, în ziua de               
21 martie 2019, în intervalul orar 830-1230, având următoarea ordine de zi:  
           1. Proiectul de Lege privind funcționarea Băncii de Dezvoltare a României – 
Eximbank S.A., PL-x 457/2017  – studiu; 
           2. Proiectul de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Băncii de 
Dezvoltare a României – S.A., procedură de urgență,PL-x 57/2018  – studiu. 

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

 
 
 

        PREŞEDINTE, 
 

         Gheorghe ȘIMON  
 

                                       SECRETAR,   
 

              George-Gabriel VIȘAN     
 

                              Consilieri parlamentari: 
                                Anca Magdalena Chiser 
                                                                                                                                                          Alina Cristina Hodivoianu                                                                                    
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