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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în ziua 
de 26 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 15 deputați. Domnii deputați George Vișan, Mihai Botez,  Eugen Durbacă și                     
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 privind funcționarea Băncii de Dezvoltare a României – 

Eximbank S.A.,  PLx 457/2017 – aviz; 
 2. Proiectul de Lege privind funcționarea Băncii de Dezvoltare a României – 

Eximbank S.A.,  procedură de urgență, PLx 57/2018 – aviz; 
      3. Proiectul de Lege privind societățile mutuale de asigurare, procedură de urgență,  
PLx 503/2018 – fond comun cu Comisia pentru buget, finan țe și bănci; 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii  nr. 31/1990 Legea societăț ilor,                              
Plx 297/2018 - fond comun cu Comisia Juridică, disciplină și imunități - retrimitere de 
la Plen în vederea  unei examinări.  

La primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind funcționarea 
Băncii de Dezvoltare a României – Eximbank S.A.,  PLx 457/2017 – aviz. 
 La dezbateri au participat în calitate de invitați, din partea Eximbank S.A., domnul Florin 
KULBINSKI, vicepreședinte, doamna Corina VULPEȘ,  director și din partea Băncii  
Naționale a României, doamna Petruța ISTRATE, șef serviciu, doamna Elena DUMITRICĂ, 
consilier juridic și doamna Oana BĂLĂNESCU, expert principal. 

Reprezentantul Eximbank S.A, domnul vicepreședinte Florin Kubinski, a subliniat 
faptul că noua entitate se va baza pe resursele umane care lucrează în prezent în cadrul 
Eximbank S.A., precizând faptul că personalul existent, în prezent, în cadrul băncii, are 
expertiză atât în domeniul serviciilor bancare cât și al instrumentelor economice naționale.  
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Reprezentantul Băncii Naționale a României, doamna Elena Petruța Istrate , șef 
serviciu, a dorit să precizeze faptul că banca centrală nu se poate pronunța cu privire la 
strategia sau obiectul de reglementare al noii entități, respectiv, Banca de Dezvoltare a 
României, însă a dorit să sublinieze necesitatea introducerii unor clarificări referitoare la 
supravegherea prudențială.  

Domnul președinte Gheorghe Șimon  a propus continuarea dezbaterilor acestui proiect 
de lege, peste o lună de zile, din cauza faptului că nu s-a primit niciun punct de vedere din 
partea Ministerului Finanțelor Publice referitor la încheierea rezultatul analizei ex-ante, ce 
trebuia elaborată de către consultatul independent. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată 
cu  unanimitate de voturi.  

La punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind funcționarea 
Băncii de Dezvoltare a României – Eximbank S.A., procedură de urgență ,                 
PLx 57/2018 – aviz. 
 La dezbateri au participat, în calitate de invitați, din partea Eximbank S.A.,  domnul 
Florin KULBINSKI,  vicepreședinte, doamna Corina VULPEȘ,  director, respectiv, din 
partea Băncii Naționale a României, doamna Petruța ISTRATE, șef serviciu, doamna Elena 
DUMITRICĂ, consilier juridic și doamna Oana BĂLĂNESCU, expert principal. 

Având în vedere că obiectul de reglementare al proiectului de lege este similar cu cel al 
inițiativei legislative dezbătută la primul punct domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a 
propus membrilor Comisiei, ca și dezbaterea acestui act normativ să  fie continuată peste o 
lună de zile. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu  unanimitate de voturi.     

La punctul trei al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind societățile 
mutuale de asigurare, procedură de urgență, PLx 503/2018 – fond comun cu Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci. 
 La dezbateri au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului Finanț elor 
Publice doamna Alina Gabriela RADU, consilier superior, respectiv, din partea Autorității  
de Supraveghere Financiară, domnul Cristian ROȘ U, vicepreședinte și  domnul Paul 
MITROI, director. 

Domnul președinte Gheorghe Șimon a precizat faptul că din parte a Comisiei pentru 
buget, finanțe și bănci s-a primit un raport preliminar de adoptare a inițiativei legislative, cu 
amendamente admise.  
   Reprezentantul Autorității  de Supraveghere Financiară, domnul vicepreședinte Cristian 
ROȘU, a dorit să precizeze faptul că susține aprobarea raportului preliminar transmis de 
Comisia pentru buget, finanțe și bănci.  
    Domnul președinte Gheorghe Șimon a supus la vot amendamentele admise la 
Comisia pentru buget. Acestea au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

  În urma examinării acestei inițiative legislative și a opiniilor exprimate, domnul 
președinte Gheorghe Șimon a propus aprobarea raportulului preliminar de adoptare a 
inițiativei legislative, cu amendamente admise, transmis de Comisia pentru buget, finanțe și 
bănci Comisiei noastre. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu  unanimitate de 
voturi.  
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  La punctul patru al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii  nr. 31/1990 Legea societăț ilor, Plx 297/2018 - raport comun cu 
Comisia Juridică, disciplină ș i imunități - retrimitere de la Plen în vederea unei noi 
examinari. 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Nicușor Halici. 
Membrii celor două Comisii au examinat, din nou, propunerea legislativă. 
În cadrul dezbaterilor, domnul președinte Nicușor Halici a supus la vot amendamentul 

depus de Grupul PSD din Comisia juridică, de disciplină și imunități. Acesta a fost aprobat 
cu majoritate de voturi (11 voturi împotrivă). 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Nicușor Halici le-a propus membrilor celor 
două Comisii aprobarea unui raport comun înlocuitor de adoptare a inițiativei 
legislative, cu amendamente admise. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu 
majoritate de voturi. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în ziua de 27 martie 2019, în intervalul orar 1500-1800, respectiv, în ziua de               
28 martie 2019, în intervalul orar 830-1230, având 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 norma tive și prorogarea unor 
termene, procedură de urgență,  PL-x 93/2019  – studiu. 

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

 
 

        PREŞEDINTE, 
 

         Gheorghe ȘIMON  
 

                                        
 

                              Consilieri parlamentari: 
                                Anca Magdalena Chiser 
                                                                                                                                                          Alina Cristina Hodivoianu                                                                                    
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