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Camera Deputaţilor 
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                                                                                                                   Nr. 4c-1/404/15.10.2020 

SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, 

desfășurată prin mijloace electronice,   

din datele de 12, 13, 14 respectiv 15  octombrie 2020   

 

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

lucrările,  în data de 12 octombrie 2020.  

    Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.74/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor 

naturale nr.123/2012, procedură de urgență, PL-x nr. 364/2020 – studiu; 

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

nr.114/2020 privind modificarea şi completarea unor acte normative cu impact in 

domeniul achiziţiilor publice, procedură de urgență, PL-x nr. 468/2020 – studiu. 

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

lucrările, prin mijloace electronice, în data de 13 octombrie 2020, conform 

solicitării Comisiei către Biroul Permanent, de care s-a luat act. 

     Din totalul de 16 membri ai Comisiei au fost prezenţi 15 deputaţi si anume: 

Gheorghe Șimon, Cornel Itu, Dumitru Mihalescul, István-János Antal, Cristina 

Burciu, Mihai-Cătălin Botez, Eugen Durbacă,  Andrei Daniel Gheorghe, Adrian 

Mocanu, Laurențiu Nistor, Doru Mihai Oprișcan, Eusebiu-Manea Pistru-Popa, 

Adrian-Claudiu Prisnel, Alexandra Presură și Florin Dan Tripa.  

Domnul deputat  Bogdan Alin Stoica a lipsit de la lucrările ședinței.  

Lucrările ședinței, desfășurată prin mijloace electronice, au fost conduse de 

domnul președinte Gheorghe Șimon. 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii de Supraveghere Financiară, procedură de urgență,                                    

Pl-x 619/2020 – aviz; 

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

nr.166/2020 pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind unele măsuri pentru 

protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, procedură de urgență,   

PL-x 624/2020 – aviz; 
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3. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal,             

procedură de urgență, PL-x 625/2020 – aviz. 

 La primul punct al ordinii de zi, a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2012 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, 

procedură de urgență, Pl-x 619/2020 – aviz. 

Având în vedere faptul că nu au fost primite avize din partea Consiliului 

Economic si  Social, respectiv, Consiliul Legislativ si nu exista nici punctul de 

vedere al Guvernului, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,  

amânarea dezbaterilor acestei propuneri legislative cu două săptămâni.     

La punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind 

respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.166/2020 pentru modificarea 

Legii nr.173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în 

activitatea economică, procedură de urgență,  PL-x 624/2020 – aviz. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât,                                                                

cu  majoritate de voturi (6 voturi împotrivă și o abținere),  avizarea favorabilă                        

a iniţiativei legislative, în forma adoptată de Senat. 

 La punctul trei al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 

modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, procedură de urgență,          

PL-x 625/2020 – aviz. 
 Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 

hotărât, cu majoritate de voturi (7 voturi împotrivă), avizarea negativă a 

iniţiativei legislative. 

 

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

lucrările, în zilele de 14 octombrie, respectiv 15 octombrie 2020.  

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

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

nr.127/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea 

şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK- S.A., procedură 

de urgență, PL-x nr. 497/2020 – studiu; 

2. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menţinerii/creşterii 

capitalurilor proprii, precum şi pentru completarea unor acte normative, procedură 

de urgență,  PL-x nr. 603/2020 – studiu. 

 
PREŞEDINTE, 

Gheorghe ȘIMON 

          

 

                Consilier parlamentar:       

    Anca Magdalena Chiser                                


		2020-10-15T15:10:49+0300
	Chiser Anca-Magdalena




