
 
 

 
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru politică economică, 
reformă și privatizare 

 
                                                                                                                       Nr. 4c-1/68/19.09.2019 

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

din  zilele de 17, 18 și 19 septembrie 2019 
 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în ziua 
de  17  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 14 deputați. Domnul deputat Florin-Dan Tripa a fost înlocuit de domnul 
deputat Ilie Toma. Domnul deputat George Gabriel Vișan a absentat de la lucrările 
Comisiei, aflându-se în delegație. Au absentat de la lucrările Comisiei, domnii deputați: 
Adrian Mocanu, Eugen Durbacă și Eusebiu-Manea Pistru-Popa.  

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

          1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului    
nr. 25/2019 privind protecţia know-how-ului şi a informaţiilor de afaceri nedivulgate 
care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării şi divulgării ilegale, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, procedură de 
urgență,   PLx 251/2019 – aviz; 
          2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 69/2010 a 
responsabilităţii fiscal-bugetare,  PLx 269/2019 – aviz; 
          3. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,       
PLx 270/2019 – aviz; 
          4. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 55 alin. (6) lit. d) din Legea 
responsabilităţii fiscal-bugetare  nr. 69/2010,  PLx 273/2019 – aviz; 
          5. Propunerea legislativă privind protecţia operatorilor economici împotriva 
abuzurilor instituţiilor statului, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată,          
Plx 276/2019 – aviz;  
          6. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice şi a Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale în scopul armonizării 
prevederilor acestor legi cu reglementările legislative interne şi internaţionale în 
domeniul nuclear,  PLx 309/2019 – aviz; 



          7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea articolului 5 al 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi 
întreprinderi mici şi mijlocii, PLx 311/2019 – aviz; 

 8. 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,  inițiativă prioritară,  COM (2019) 195 – examinare în fond. 
 
    La primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr. 25/2019 privind protecţia know-how-ului şi a 
informaţiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva 
dobândirii, utilizării şi divulgării ilegale, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, procedură de urgență,   PLx 251/2019 – aviz. 

 

 La dezbaterile ședinței Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea 
Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, doamna secretar de stat 
Paula Pîrvănescu, din partea Consiliului Concurenței, domnul Daniel Anghel, inspector de 
concurență. 

  Reprezentantul Consiliului Concurenței, domnul Daniel Anghel, inspector de 
concurență, le-a prezentat membrilor Comisiei punctul de vedere al Consiliului, de avizare 
favorabilă a inițiativei legislative, cu o serie de propuneri de modificare și completare a  
formei adoptate de Senat. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, domnul președinte 
Gheorghe Șimon le-a propus membrilor Comisiei avizarea favorabilă a iniţiativei 
legislative, în forma adoptată de Senat. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi.  

 

    La punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare,  PLx 269/2019 – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea Consiliului 
fiscal, domnul vicepreședinte Bogdan Octavian Cozmâncă și domnul Bogdan Dumitrescu, 
șef secretariat tehnic. 
  Reprezentantul Consiliului fiscal, domnul vicepreședinte Bogdan Octavian Cozmâncă 
le-a prezentat domnilor deputați principalele prevederi ale inițiativei legislative, aducând 
argumente în vederea avizării negative a proiectului de lege. 
 Astfel, reprezentantul Consiliului fiscal, domnul vicepreședinte Bogdan Octavian 
Cozmâncă, a subliniat faptul că prevederile acestei inițiative legislative nu respectă 
principiul neretroactivității legii. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, domnul președinte 
Gheorghe Șimon le-a propus membrilor Comisiei avizarea favorabilă a iniţiativei 
legislative, în forma adoptată de Senat. Având în vedere că proiectul de lege nu a întrunit 
numărul de voturi necesar pentru avizarea favorabilă sau avizarea negativă (7 voturi pentru, 
3 împotrivă și 4 abțineri), votul se va relua în următoarea ședință. 
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    La punctul trei al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru completarea 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  PLx 270/2019 – aviz. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, domnul președinte 
Gheorghe Șimon le-a propus membrilor Comisiei, avizarea favorabilă a iniţiativei 
legislative, în forma adoptată de Senat. Având în vedere că proiectul de lege nu a întrunit 
numărul de voturi necesar pentru avizarea favorabilă sau avizarea negativă (7 voturi pentru, 
5 voturi împotrivă și 2 abțineri), votul se va relua în următoarea ședință. 
 

    La punctul patru al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea 
art. 55 alin. (6) lit. d) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare  nr. 69/2010,          
PLx 273/2019 – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea Consiliului 
fiscal, domnul vicepreședinte Bogdan Octavian Cozmâncă și domnul Bogdan Dumitrescu, 
șef secretariat tehnic. 
  Reprezentantul Consiliului fiscal, domnul vicepreședinte Bogdan Octavian Cozmâncă 
le-a prezentat domnilor deputați principalele prevederi ale inițiativei legislative. Astfel,  
reprezentantul Consiliului fiscal, domnul vicepreședinte Bogdan Octavian Cozmâncă, a 
subliniat faptul că prin inițiativa legislativă se urmăreşte modificarea unui caz de 
incompatibilitate, măsură ce poate influenţa un mandat aflat în derulare, atrăgând, în cazul 
adoptării inițiativei legislative, incompatibilitatea unui membru care îndeplinea condiţiile 
prevăzute de lege la data numirii. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, domnul președinte 
Gheorghe Șimon le-a propus membrilor Comisiei, avizarea favorabilă a iniţiativei 
legislative, în forma adoptată de Senat. Supusă la vot, propunerea de avizare favorabilă 
fiind respinsă cu majoritate de voturi (4 voturi pentru, 8 voturi împotrivă și o 
abținere), inițiativa legislativă a fost avizată negativ. 
 

    La punctul cinci al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă privind 
protecţia operatorilor economici împotriva abuzurilor instituţiilor statului, Camera 
Deputaţilor este prima Cameră sesizată, Plx 276/2019 – aviz.  
 La dezbaterile ședinței Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea 
Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, doamna secretar de stat 
Paula Pîrvănescu și din partea Ministerului Finanțelor Publice, domnul Gabriel Podaie, 
consilier superior.  
  Reprezentantul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, 
doamna secretar de stat Paula Pîrvănescu, a precizat faptul că susține avizarea favorabilă a 
propunerii legislative.  
 Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, domnul Gabriel Podaie, consilier 
superior, le-a prezentat membrilor Comisiei principalele argumente pentru avizarea 
negativă a inițiativei legislative. 

 În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, domnul președinte 
Gheorghe Șimon le-a propus membrilor Comisiei avizarea negativă a iniţiativei 
legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi          
(5 voturi împotrivă).  
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    La punctul șase al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru completarea 
Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile 
sectoriale în scopul armonizării prevederilor acestor legi cu reglementările legislative 
interne şi internaţionale în domeniul nuclear,  PLx 309/2019 – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea Agenției 
Naționale pentru Achiziții Publice, domnul președinte Bogdan Pușcaș. 

Reprezentantul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, domnul președinte Bogdan 
Pușcaș, le-a prezentat membrilor Comisiei principalele prevederi ale inițiativei legislative, 
aducând argumente în vederea avizării negative a proiectului de lege. 

Astfel, reprezentantul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, domnul președinte 
Bogdan Pușcaș, a subliniat faptul că instituirea în legislaţia naţională în domeniul 
achiziţiilor publice şi, respectiv, în legislaţia în domeniul achiziţiilor sectoriale, a unor 
situaţii suplimentare pentru aplicarea procedurii de negociere fară publicare prealabilă şi, 
respectiv, pentru aplicarea procedurii de negociere, fară invitaţie prealabilă la procedura 
concurenţială de ofertare - distincte de situaţiile expres şi limitativ prevăzute de directivele 
europene în materie - ar fi de natură să declanşeze o procedură de infringement împotriva 
României. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, domnul președinte 
Gheorghe Șimon le-a propus membrilor Comisiei avizarea negativă a iniţiativei 
legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (2 abțineri).  

 

    La punctul șapte al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea articolului 5 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru 
stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, PLx 311/2019 – aviz. 
 La dezbaterile ședinței Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului 
pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, doamna secretar de stat Paula 
Pîrvănescu. 
 Reprezentantul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, 
doamna secretar de stat Paula Pîrvănescu, le-a prezentat membrilor Comisiei principalele 
prevederi ale inițiativei legislative, aducând argumente în vederea avizării negative a 
proiectului de lege. 

 În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, domnul președinte 
Gheorghe Șimon le-a propus membrilor Comisiei, avizarea negativă a iniţiativei 
legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi          
(un vot împotrivă).  

 

    La punctul opt al ordinii de zi a fost înscrisă 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,  inițiativă prioritară,  COM (2019) 
195 – proiect de opinie. 

La dezbaterile ședinței Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului 
Finanțelor Publice, doamna  Alexandra Tudoran, consilier superior. 
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 Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, Alexandra Tudoran, consilier superior, 
le-a prezentat membrilor Comisiei principalele prevederi ale documentului nelegislativ, 
aducând argumente în vederea aprobării unui proiect de opinie favorabil. 

În continuare, reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, Alexandra Tudoran, 
consilier superior,  a răspuns întrebărilor membrilor Comisiei. 

În urma examinării documentul european nelegislativ, domnul președinte Gheorghe 
Șimon le-a propus membrilor Comisiei, aprobarea unui proiect de opinie favorabil. 
Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (o abținere), urmând să 
fie înaintat proiectul de opinie favorabil Comisiei pentru afaceri europene a          
Camerei Deputaţilor.                 

 
                                                                                                                                 

                                                                                          
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 

lucrările în ziua de 18 septembrie 2019, în intervalul orar 1500-1800, respectiv, în ziua 
de  19 septembrie 2019, în intervalul orar 830-1230, având următoarea ordine de zi:  
           1. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 146 din Legea        
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Pl-x 360/2019  – studiu; 
           2. Proiectul de Lege privind dezvoltarea finanțărilor participative (crowdfunding), 
PL-x 801/2015  – 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: 
 Alina Cristina Hodivoianu                        

                                                                                                                                                 Anca Magdalena Chiser 
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