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    Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare și Comisia pentru buget, finanțe și 
bănci din Camera Deputaților,  împreună cu Comisia economică, industrii și servicii  și Comisia pentru 
buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital  din Senat şi-au desfăşurat lucrările comune în ziua 
de 4 decembrie 2018, începând cu ora 1000

La lucrările Comisiei din data de 4 decembrie 2018, au fost prezenţi următorii domni deputaţi: 
Gheorghe Șimon, Găvrilă Ghilea, Itu Cornel, George -Gabriel Vișan,  Antal István-János, Mihai-Cătălin 
Botez, Burciu Cristina, Durbacă Eugen, Gheorghe Andrei Daniel, Nistor Laurențiu , Doru Mihai 
Oprișcan, Presură Alexandra, Prisnel Adrian Claudiu, Stoica Bogdan-Alin și Mihai Tudose.  

, în conformitate cu hotărârea Birourilor permanente 
reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului,  din data de 21 noiembrie 2018.  

Domnul deputat Florin-Dan Tripa a fost înlocuit de domnul deputat Adrian Todor.  
Domnul deputat Dumitru Mihalescul a fost înlocuit de domnul deputat Ioan Cupșa. Domnii deputați 

Adrian Mocanu și Eusebiu-Manea Pistru-Popa au absentat de la lucrările comune ale celor patru 
Comisii. 

   Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul Gheorghe Șimon , președintele Comisiei 
pentru politică economică, reformă și privatizare. 

    Şedinţa comună a celor patru Comisii a avut următoarea ordine de zi: 
     1. Audierea candidaților pentru ocuparea funcției  de vicepreședinte – membru executiv – 

sectorul  instrumentelor și investițiilor financiare  al Consiliului Autorității de Supraveghere 
Financiară – aviz comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci  din Camera Deputaților, 
respectiv Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital și Comisia economică, 
industrii și servicii din Senat. 

    Au fost prezenți la lucrările Comisiilor reunite, în calitate de invitaţi, în vederea audierii, următorii 
candidați: Constinatinoiu Vicențiu, Grădinescu Gabriel, Mancaș Cătălin, Mitroi Adrian, Sava Claudia 
Cătălina și Țara Ioan Gheorghe. 

Domnul Gheorghe Șimon,  președintele Comisiei pentru politică economică, reformă și 
privatizare, președinte de ședință, a propus membrilor celor patru Comisii procedura de lucru, respectiv: 
audierea candidaților în ordine alfabetică, timpul alocat pentru susținerea candidaturilor și pentru 
adresarea întrebărilor de către membrii celor patru Comisii, precum și timpul alocat răspunsurilor la 
întrebări. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi                                         
(24 de voturi pentru, 5 voturi împotrivă și 12 abțineri). 

În continuare, domnul președinte Gheorghe Șimon  a propus ca fiecare candidatură să fie supusă 
nominal la vot.  Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi                                 
(29 de voturi pentru și 12 voturi împotrivă). 
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Domnul deputat Ioan Cupșa a propus ca votul să fie secret, cu buletine. Supusă la vot, propunerea 
a întrunit 18 voturi pentru și 23 de voturi împotrivă și, în consecință, a fost respinsă  de membrii 
celor patru Comisii. 

Domnul președinte Gheorghe Șimon  a precizat faptul că, domnul Toia Radu și-a depus 
candidatura la secretariatul Comisiei pentru buget, finanțe și băn ci, după expirarea termenului stabilit de 
birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului, motiv pentru care aceasta a fost respinsă. 

Domnul Oancea Mircea și domnul Stamatian Andrei-Liviu nu  s-au prezentat la audieri. 
Cu prilejul audierilor, membrii celor patru Comisii au luat act de faptul că toți candidații au depus 

declarație pe proprie răspundere că îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. 
Candidații audiați și-au prezentat activitatea, competenţele profesionale şi au răspuns întrebărilor 

adresate de membrii celor patru Comisii. 
     Comisiile reunite au procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute lege și au efectuat 

selecția candidaților în scopul numirii membrului executiv al Consiliului Autorității de Supraveghere 
Financiară. 
      După audierea candidaților, s-a trecut la procedura de vot.  

     În urma exprimării votului de membrii celor patru Comisii, numărul de voturi obținut  pentru 
fiecare candidat a fost următorul: 

-  Constantinoiu Vicențiu  -   12 voturi pentru, 23 voturi împotrivă și 9 abțineri; 
-  Grădinescu Gabriel        -   28 de voturi pentru, 20  voturi împotrivă și o abținere; 
- Mancaș Cătălin               -  30 voturi împotrivă și 20 abțineri; 
- Mitroi Adrian                  -  12 de voturi pentru, 16  voturi împotrivă și 15 abțineri; 
- Sava Cătălina Claudia        - 20 de voturi pentru, 20  voturi împotrivă și 6 abțineri; 
- Țara Ioan Gheorghe        -  un vot pentru, 14  voturi împotrivă și 23 abțineri. 

Doamna deputat Chichirău Cosette-Paula a solicitat repetarea votului pentru candidatul 
Grădinescu Gabriel. Supusă la vot, această propunere a întrunit 16 voturi pentru și 30 de voturi 
împotrivă și, în consecință, a fost respinsă de membrii celor patru Comisii. 

 În urma audierilor, Comisiile reunite au hotărât să propună plenului     Camerelor reunite 
numirea domnului Gabriel Grădinescu în funcția de vicepreședinte – membru executiv – sectorul 
instrumentelor și investițiilor financiare, pe locul devenit vacant prin demisia domnului Bota 
Marius Sorin Ovidiu, pe durata rămasă a mandatului început la data de 14 noiembrie 2018. 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în ziua de               
4 decembrie a.c.,  în  intervalul orar 1300-1800

1. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal,  Plx 643/2018 – aviz; 

, având următoarea ordine de zi:  

       2. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,                 
Plx 674/2018 – aviz; 
      3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului      nr. 50/2018 
privind implementarea Programului guvernamental ”INVESTEȘTE ÎN TINE” , procedură de 
urgență, PLx 474/2018 – fond comun cu  Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 
 

       Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Gheorghe Șimon. 
 

   La punctul unu al ordinii de zi

     În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor Comisiei 
amânarea dezbaterilor asupra inițiativei legislative, cu o săptămână. Supusă la vot, propunerea a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi.  

 a fost înscrisă propunerea legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Plx 643/2018 – aviz. 

La punctul doi al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru modificarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,  Plx 674/2018 – aviz. 
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În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon le-a propus membrilor Comisiei avizarea 
negativă a inițiativei legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi      
(4 voturi împotrivă).  

 

La punctul trei al ordinii de zi

La dezbaterile ședinței Comisiei a participat în calitate de invitat, din partea  Comisiei Naționale de 
Strategie și Prognoză, domnul președinte Ion Ghizdeanu. 

 a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernament al 
”INVESTEȘTE ÎN TINE”, procedură de urgență,  PLx 474/2018 – fond comun cu  Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci. 

Reprezentantul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză , domnul președinte Ion Ghizdeanu, a 
solicitat amânarea dezbaterilor cu o săptămână, timp necesar pentru transmiterea către membrii Comisiei 
a unor propuneri de modificare și completarea a proiectului de lege. 

Având în vedere cele menționate mai sus, domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus 
membrilor Comisiei amânarea dezbaterilor asupra inițiativei legislative, cu o săptămână. Supusă la 
vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în ziua de               
5 decembrie 2018, în intervalul orar 1500-1800, respectiv, în ziua de 6 decembrie 2018, în intervalul orar 
830-1230

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2018 pentru 
modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative, 
procedură de urgență, PLx  721/2018 – studiu; 

,  având următoarea ordine de zi:  

2. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,  
Plx  730/2018 – studiu; 

3. Proiectul de Lege privind Fondul de compensare a investitorilor, procedură de urgență,              
PLx 654/ 2018 – studiu. 

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

       PREŞEDINTE, 
 
     Gheorghe  ȘIMON  
 
       
                                                        SECRETAR, 
 
                                                George-Gabriel VIȘAN  

 
 
 
                          Consilieri parlamentari: 

  Anca Magdalena Chiser    
                    Alina Cristina Hodivoianu                                                                                                              

                                                  
 


