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PROCES-VERBAL 
al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare  

din  zilele de 3, 4 și 5 septembrie 2019 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în ziua de                  
3 septembrie 2019,  în intervalul orar 830-1200, respectiv, 1300-1800 . 

Din totalul de 18 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, au participat     
8 deputați. Doamna deputat Cristina Burciu, respectiv, domnii deputați: Adrian Mocanu, Eugen Durbacă, 
Andrei Daniel Gheorghe, Dumitru Mihalescul, Laurențiu Nistor, Doru Mihai Oprișcan, Adrian Claudiu 
Prisnel, Eusebiu-Manea Pistru-Popa și  Bogdan-Alin Stoica 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 completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, PLx 270/2019 
– aviz; 
       2. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca 
Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca 
Europeană de Investiţii - Abordarea impactului pe care l-ar avea retragerea fără acord a Regatului 
Unit din Uniune: abordarea coordonată a Uniunii, COM (2019) 195 – proiect de opinie. 

Având în vedere că lucrările ședinței au fost suspendate , din lipsă de cvorum, inițiativele,  
înscrise pe ordinea de zi, vor fi dezbătute săptămâna viitoare. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în ziua de   
4 septembrie 2019, în intervalul orar 1500-1800, respectiv, în ziua de 5 septembrie 2019, în intervalul 
orar 830-1230, având următoarea ordine de zi:  
           1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare, 
PL-x 269/2019  – studiu; 
           2. Proiectul de Lege pentru  modificarea art. 55 alin. (6) lit. d) din Legea responsabilităţii  fiscal-bugetare      
nr. 69/2010, PL-x 273/2019  – studiu; 
           3. Propunerea legislativă privind protecţia operatorilor economici împotriva abuzurilor instituţiilor statului,  
Pl-x 276/2019  – studiu. 

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