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SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 23, 24 și 25 octombrie 2018 
 

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

23 octombrie 2018,  în intervalul orar 1000-1300, respectiv, 1400-1600. 
La lucrările Comisiei din data de 23 octombrie 2018, au fost prezenţi următorii domni deputaţi: 

Gheorghe Șimon, Gavrilă Ghilea, Itu Cornel, George -Gabriel Vișan, Antal István -János, Mihai-
Cătălin Botez, Burciu Cristina, Gheorghe Andrei Daniel, Laurențiu Nistor, Doru Mihai Oprișcan, 
Presură Alexandra, Prisnel Adrian Claudiu, Mihai Tudose și Tripa Florin-Dan.  

Domnii deputați: Durbacă Eugen, Mocanu Adrian, Pistru -Popa Eusebiu-Manea și Stoica 
Bogdan-Alin au absentat de la lucrările Comisiei. Domnul deputat Dumitru Mihalescul 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 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2018 
pentru modificarea Ordonanțe i de urgență a Guvernului  nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul 
Ministerului pentru Mediu de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a 
internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru 
perioada 2017-2020, procedură de urgență,  PLx 517/2018 – aviz; 
        2. Proiectul  de Lege  pentru  aprobarea  Ordonanței de  urgență a  Guvernului                      
nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, PLx 499/2018                           
– aviz comun cu Comisia economică, industrii și servicii din Senat; 
         3. Proiectul de Lege  pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului                   
nr. 59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import -export care se derulează prin 
cliring, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți 
guvernamentale, PLx 434/2018 – fond; 
          4. Proiectul de  Lege  privind  aprobarea Ordonanței  de  urgență a  Guvernului                  
nr. 56/2018 pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de 
stat ca regii autonome și societăți comerciale,  procedură de urgență,  PLx 482/2018 – fond. 

 

La primul punct al ordinii de zi

    La dezbaterile ședinței Comisiei a participat în calitate de invitat, din partea  Ministerului 
pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, domnul secretar de stat Sorin Valeriu Naș. 

 a  fost  înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului  nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediu de Afaceri, 
Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor 
economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada  2017 -2020, procedură de 
urgență, PLx 517/2018 – aviz. 
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      În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor Comisiei, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.  

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi                                               
(3 voturi împotrivă și 2 abțineri),  avizarea favorabilă a proiectului de lege,                                   
în forma adoptată de Senat.  

 
       La punctul doi al ordinii de zi

 La dezbaterile ședinței Comisiei au participat în calitate de invitați, din partea  Ministerului 
Economiei, doamna Diana Florea, secretar general adjunct, domnul director Viorel Beleuzu, și 
domnul consilier Domițian Barbu iar din partea Secretariatului General al Guvernului, doamna Maria 
Popescu, consilier superior. 

 a fost înscris proiectul  de Lege  pentru  aprobarea  
Ordonanței de  urgență a  Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2018, PLx 499/2018 – aviz comun cu Comisia economică, industrii și servicii din Senat. 

         Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaților și 
cei ai Comisiei economice, industrii şi servicii din Senat au dezbătut proiectul de lege în ședințe 
separate, în data de   23 octombrie 2018. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi              
(5 voturi împotrivă, o abținere și un vot neexprimat) , avizarea favorabilă a proiectului de lege, 
în forma prezentată de iniţiator. 
 
       La punctul trei al ordinii de zi

La dezbaterile ședinței Comisiei au participat în calitate de invitați, din partea  Ministerului 
pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, domnul secretar de stat Sorin Valeriu Naș iar din 
partea Ministerului Finanțelor Publice, doamna Cătălina Nițu, șef  birou.  

 a fost înscris proiectul de Lege  pentru modificarea și 
completarea Ordonanței Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operațiunilor de 
import-export care se derulează prin cliring, barter și cooperare economică internațională în 
baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale, PLx 434/2018 – fond. 

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

 
       La punctul patru al ordinii de zi

La dezbaterile ședinței Comisiei au parti cipat în calitate de invitați, din partea  Ministerului 
Justiției, doamna Claudia Roșianu , consilier juridic și din partea Oficiului Național al Registrului 
Comerțului, doamna Valentina Burdescu, director general.  

 a fost înscris proiectul de  Lege  privind  aprobarea 
Ordonanței  de  urgență a  Guvernului nr. 56/2018 pentru completarea Legii nr. 15/1990 
privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale,  
procedură de urgență, PLx 482/2018 – fond. 

Reprezentanții Guvernului, deși au fost invitați să participe la ședință, la nivel de secretar de 
stat, pentru a-și susține punctul de vedere, nu au avut reprezentare la acest nivel. În aceste condiții, 
domnul președinte Gheorghe Șimon le-a propus membrilor Comisiei amânarea cu o săptămână a 
dezbaterilor asupra proiectului de lege. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată                           
cu unanimitate de voturi. 
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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în ziua 
de 24 octombrie 2018, în intervalul orar 1500-1800, respectiv, în ziua de 25 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” (PLx433/2018) – studiu; 
          2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanțe i de urgență a Guvernului   nr. 50/2018 privind 
implementarea Programului guvernamental ”INVESTEȘTE ÎN TINE” (PLx474/2018)  – studiu. 
 

În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votu l să fie dat  în tr-o 
şedinţă ulterioară.  
 
 
 

       PREŞEDINTE, 
 
     Gheorghe  ȘIMON  
 
                                                         SECRETAR, 
 
                                                   George-Gabriel VIȘAN         
 
 
    

                                                                Consilieri parlamentari: 
                                                                                                                                   Alina Cristina Hodivoianu 
                          Anca Magdalena Chiser 
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