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SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
din  zilele de 3 si 4 octombrie 2018 

 
      Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în ziua de  3  

octombrie 2018,  în intervalul orar 1500 - 1800 . 
         La lucrările Comisiei din data de 3 octombrie 2018, au fost prezenţi următorii domni 
deputaţi: Gheorghe Șimon, Gavrilă Ghilea, George Gabriel Visan, Mocanu Adrian, Itu Cornel, 
Mihai-Cătălin Botez, Burciu Cristina, Durbacă Eugen, Gheorghe Andrei Daniel, Dumitru 
Mihalescul, Laurențiu Nistor, Doru Mihai Oprișcan, Pistru -Popa Eusebiu-Manea, Presură 
Alexandra, Prisnel Adrian Claudiu, Stoica Bogdan-Alin, Mihai Tudose și Tripa Florin -Dan. 
Domnul deputat Antal István-János a absentat de la lucrările Comisiei, aflându-se în delegație 
externă. Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Gheorghe Șimon. 
      Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
         1. Proiectul de Lege pentru abrogarea alin. (21) al art. 94 din  Legea nr. 161/2003 privind 
unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a func țiilor 
publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, PL-x 471/2018 – aviz. 
         La primul punct al ordinii de zi

         Domnul președinte Gheorghe Șimon le-a prezentat membrilor Comisiei principalele prevederi 
ale inițiativei legislative.  

 a fost înscris proiectul de Lege pentru abrogarea alin. 
(21) al art. 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în 
exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și 
sancționarea corupției, PL-x 471/2018 – aviz. 

 În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor Comisiei 
avizarea negativă a proiectului de lege. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate 
de voturi. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în 
ziua de 4 octombrie 2018, în intervalul orar 830-1230, având următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung 
”România 2040”, PLx 433/2018  - studiu. 

2. Propunerea legislativă pentru completarea Legii societăţilor nr.31/1990,Plx 486/2018 – studiu. 
În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat  într-o 

şedinţă ulterioară.  
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