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    SINTEZA 
 lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică,  

reformă şi privatizare  
din zilele de 10, 11 și 12 decembrie 2019 

 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a început lucrările în ziua de                  
10 decembrie 2019, în intervalul orar 830 – 1200,  respectiv, 1300-1800. 

La lucrările Comisiei din data de 10 decembrie 2019, au fost prezenţi următorii deputaţi: Gheorghe 
Șimon, Gavrilă Ghilea, Cornel Itu, István-János Antal, Cristina Burciu, Laurențiu Nistor și Alexandra 
Presură. Au absentat de la lucrările Comisiei, domnii deputați:  Adrian Mocanu, Mihai Botez, Eugen 
Durbacă, Andrei Daniel Gheorghe, Dumitru Mihalescul, Mihai Doru Oprişcan, Adrian-Claudiu Prisnel, 
Eusebiu-Manea Pistru-Popa, Bogdan-Alin Stoica și Florin-Dan Tripa.  

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul președinte Gheorghe Șimon. 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  a avut următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege privind modificarea ș i completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal   

(PLx 578/2019) – aviz; 
2. Proiectul de Lege privind incubatoarele și acceleratoarele de afaceri (PLx 628/2019) – aviz; 
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de susț inere a crescătorilor de suine din 

rasele Bazna și/sau Mangalița pentru activitatea de reproducție ( PLx 640/2019) – aviz; 
4. Proiectul de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, 

construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate  (PLx 641/2019) – aviz. 
Având în vedere că lucrările ședinței au fost suspendate, din lipsă de cvorum, inițiativele legislative 

înscrise pe ordinea de zi, vor fi dezbătute într-o şedinţă ulterioară. 
  Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în ziua de                  

11 decembrie 2019, în intervalul orar 15ºº-18ºº, respectiv, 12 decembrie 2019, în intervalul 830-1230, având 
următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.132 din 31 mai 2017 privind asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie                  
(PLx 635/2019) - studiu; 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii  nr. 227/2015 privind Codul fiscal            
(PLx 646/2019) - studiu; 

3. Proiectul de Lege pentru completarea art. 60 pct.1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal        
(PLx 647/2019)  - 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: 

                Alina Cristina Hodivoianu                         
                            Anca Magdalena Chiser 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=180&cam=2&leg=2016�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=47&cam=2&leg=2016�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=108&cam=2&leg=2016�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=206&cam=2&leg=2016�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=239&cam=2&leg=2016�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=239&cam=2&leg=2016�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=301&cam=2&leg=2016�

		2019-12-12T14:33:35+0200
	Anda-Elena Constantinescu 




