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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a început lucrările, 

prin mijloace electronice, în data de 8 iulie 2020.  

Din totalul de 16 membri ai Comisiei au fost prezenţi 15 deputaţi. Domnul deputat 

Eugen Durbacă a lipsit de la lucrările ședinței.  

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul președinte Gheorghe Șimon. 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte 

normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a 

Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European şi al Consiliului din        

12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare 

a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de 

modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a 

Regulamentelor (CE) nr.1060/2009 şi (UE) nr.648/2012, procedură de urgență,           

PL-x 345/2020 – aviz. 

2. DIVERSE - Analizarea memoriului transmis de domnii Mihai Fercală, fost 

președinte executiv/director general al Societății de Investiții Financiare Transilvania S.A. 

și Ștefan Szitas, fost membru al Directoratului/director S.I.F. Transilvania S.A. și a 

punctului de vedere referitor la acesta, transmis de Autoritatea de Supraveghere 

Financiară, ca urmare a  solicitării Comisiei. 

La primul punct al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege pentru 

modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui 

cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o 

securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 

2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) 

nr.1060/2009 şi (UE) nr.648/2012, procedură de urgență , PL-x 345/2020 – aviz. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,  

avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.     
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La  punctul doi al ordinii de zi, Diverse, a fost înscrisă analizarea memoriului 

transmis de domnii Mihai Fercală, fost președinte executiv/director general al Societății de 

Investiții Financiare Transilvania S.A. și Ștefan Szitas, fost membru al 

Directoratului/director S.I.F. Transilvania S.A. și a punctului de vedere referitor la acesta, 

transmis de Autoritatea de Supraveghere Financiară, ca urmare a  solicitării Comisiei. 

Domnul presedinte Gheorghe Șimon a menționat faptul că, memoriul transmis de 

domnul Mihai Fercală și domnul Ștefan Szitas, în care sunt sesizate: ,,abuzuri foarte grave 

săvârșite de unii comisari ai ASF și de funcţionarii din subordinea lor, încălcând foarte 

grav prevederile Actului constitutiv al SIF Transilvania, respectiv art. 15 din acest act, 

încălcând propriul Regulament ASF nr. 1/2019, încălcând prevederile art. 211 din                  

Codul civil, prevederile OUG nr. 34/2020 - art. 332, Decizia Tribunalului Braşov                      

nr. 307/08.04.2020, Decizia ICCJ nr. 24/2017 publicată în Monitorul Oficial, Partea I,                

nr. 153/2018.” a fost adresat Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru 

petiții și redirecționat Comisiei noastre. 

Domnul președinte Gheorghe Șimon a subliniat faptul că a fost solicitat punctul de 

vedere al Autoritatății de Supraveghere Financiară cu privire la aspectele sesizate. 

În urma dezbaterilor purtate pe marginea Memoriului semnat de către domnii Mihai 

Fercală și Ștefan Szitas precum și a punctului de vedere referitor la aspectele sesizate, 

transmis, ca urmare a solicitării Comisiei noastre, de către Autoritatea de Supraveghere 

Financiară, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare au 

statuat cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă și 2 abțineri)  că sesizarea este 

nefondată.   

Soluția a fost comunicată petenților, Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, 

corupției și pentru petiții precum și Autorității de Supraveghere Financiară. 

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

lucrările, prin mijloace electronice, în data de 9 iulie 2020.  

Din totalul de 16 membri ai Comisiei au fost prezenţi toți deputaţii. 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi 

altor operaţiuni cu produse militare, procedură de urgență, PL-x nr. 368/2020 – studiu. 

2.Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.89/2020 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 

privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST 

ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat 

pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de 

pandemia COVID-19, procedură de urgență, PL-x nr. 385/2020 – studiu.  

 

           PREŞEDINTE, 

         Gheorghe ȘIMON     

          

 

                Consilier parlamentar:       
              Anca Magdalena Chiser                                
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