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PROCES-VERBAL
al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare
din zilele de 15, 16 și 17 aprilie 2019
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a început lucrările în
ziua de 15 aprilie 2019, în intervalul orar 1600-1700, având următoarea ordine de zi:
1. Propunerea legislativă privind înfiin
țarea, organizarea și funcționarea Comisiei
Naționale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și Comisiei de
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Pl-x 120/2019 – studiu.
În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat
într-o şedinţă ulterioară.
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările
în ziua de 16 aprilie 2019, în intervalul orar 1500-1800.
Din totalul de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare,
au participat 11 deputați. De la lucrările Comisiei au absentat următorii ți:
deputa
Adrian Mocanu, Antal István-János, Eugen Durbacă, Andrei Daniel Gheorghe, Laurențiu
Nistor, Doru Mihai Oprișcan, Eusebiu-Manea Pistru-Popa și Mihai Tudose.
Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul pre ședinte Gheorghe Șimon.
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi:
1. Propunerea legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei
Naționale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și Comisiei
de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Pl-x 120/2019 - fond comun cu
Comisia pentru buget, finanțe și bănci;
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonan
ței de urgență a Guvernului
nr. 16/2019 pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 98/2017 privind func
ț ia de control ex ante al procesului de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor -cadru
sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii ,
procedură de urgență, PLx 222/2019 – aviz;
3. Dezbaterea cu tema: ”Viitorul produselor cosmetice române ști și evitarea dublului
standard al calității în Uniunea Europeană”.
La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă privind
înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de
Pensii Private, Pl-x 120/2019 - fond comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

La dezbateri au participat în calitate de invitați, din partea Autorității de Supraveghere
Financiară, domnul Răducu Petrescu, directorul Direcției juridice și doamna
Cristina Zgonea, șef serviciu - Serviciul Reglementare din cadrul Direcției juridice.
Domnul președinte Gheorghe Șimon
le-a prezentat membrilor Comisiei
raportul preliminar de respingere al ini
țiativei legislative , primit din partea Comisiei
pentru buget, finanțe și bănci.
Reprezentantul Autorității de Supraveghere Financiară, domnul Răducu Petrescu,
directorul Direcției juridice a menționat că revenirea la forma veche de funcţionare a celor
trei autorităţi este perimată şi ar însemna un regres şi o diminuare semnificativă a eficienţei
pieţelor financiare nebancare.
Domnul președinte Gheorghe Șimon a adus argumente în favoarea respingerii inițiativei
legislative, explicând faptul că A.S.F. a fost creată în baza unor bune practici
și recomandări europene care înlesnesc implementarea legislației prudențiale europene,
reeșind necesitatea existenței unui supraveghetor unic al piețelor financiare.
Domnul președinte Gheorghe Șimon le-a propus membrilor Comisiei respingerea
inițiativei legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de
voturi.
În
urma
dezbaterilor,
membrii
celor
două
Comisii
au
hotărât,
cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor
respingerea propunerii legislative privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.
La punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2019 pentru modificarea art. 5 alin. (2) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al
procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizi
ție publică, a
contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și
concesiune de servicii, procedură de urgență, PLx 222/2019 – aviz.
În urma dezbaterilor, domnul pre
ședinte Gheorg he Șimon le-a propus membrilor
Comisiei avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. Supusă
la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă
și 2
abțineri).
La punctul trei al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea cu tema:
”Viitorul produselor cosmetice române
ști și evitarea dublului standard al calității în
Uniunea Europeană”.
La dezbateri au participat în calitate de invitați, din partea Auto rității Naționale pentru
Protecția Consumatorului, domnul vicepre
ședinte Emil Niță , respectiv, domnul Paul
Anghel, director general; din partea S.C. Farmec S.A. Cluj, doamna Mirela Lupaș ,
manager-Calitate și din partea Uniunii Române a Producătorilor de Cosmetice și Detergenți
(RUCODEM), doamna Mihaela Râbu, director general.
Reprezentantul Uniunii Române a Producătorilor de Cosmetice
și Detergenți
(RUCODEM), doamna Mihaela Râbu, director general, a făcut o scurtă prezentare cu
privire la modificările solicitate de către A.N.P.C. privind informațiile prezente pe ambalaj
și a modului de prezentare a acestora.
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Reprezentantul S.C. Farmec S.A. Cluj, doamna Mirela Lupaș, manager-calitate,
a subliniat faptul că, în urma controalelor reprezentanților A.N.P.C. Constanța au fost
constatate mai multe nereguli cu privire la un produs importat din India
(șervețele umede) solicitându-se tuturor producătorilor completarea etichetării acestor
produse cu informații referitoare l a compoziția materialului suport, domnia sa subliniind
faptul că aceste solicitări “exced practica de implementare la nivelul UE” și au un impact
major asupra industriei și a consumatorilor.
Reprezentantul
Autorității
Naționale
pentru
Protecția
Consumatorului,
domnul vicepreședinte Emil Niță , a precizat faptul că toate aceste măsuri au fost luate
pentru a preveni eventuale probleme de sănătate ale consumatorilor, respectiv alergii,
cauzate de compoziția materialului suport al șervețelelor umede.
De asemenea, domnul Paul Anghel, director general A.N.P.C., a subliniat faptul că
A.N.P.C. nu a oprit comercializarea acestui tip de produse, această decizie fiind una
temporară, luată de către agenții economici care comercializau aceste produse, până la
definitivarea acestei situații.
În finalul dezbaterilor, membrii Comisiei au decis transmiterea memoriului primit din
partea Uniunii Române a Producătorilor de Cosmetice
și Detergenți (RUCODEM) către
A.N.P.C., împreună cu solicitarea analizării și soluționării, cu celeritate, a acestuia.
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările
în ziua de 17 aprilie 2019, în intervalul orar 830-1000, respectiv, 1300-1800, având
următoarea ordine de zi:
1. Proiectul de Lege privind dezvoltarea finan
țărilor participative (crowdfunding) ,
PL-x 801/2019 – 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:
Alina Cristina Hodivoianu
Anca Magdalena Chiser
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