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PROCES-VERBAL 
al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 22, 23 si 24 mai 2018 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a început lucrările în 
ziua de 22 mai 2018, începând cu ora 1500, în şedinţă comună, conform programului 
aprobat de către Biroul permanent, împreună cu Comisia de buget, finanţe şi bănci, 
din cadrul Camerei Deputaţilor, respectiv, Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital şi Comisia economică, industrii şi servicii din Senat. 

Din totalul de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și 
privatizare, au participat 18 deputați. Domnul deputat Bogdan Alin Stoica a absentat de 
la lucrările comune, aflându-se în concediu de odihnă. 

Lucrările ședinței comune au fost conduse de domnul deputat Marius – 
Constantin Budăi, președintele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

Şedinţa comună a celor patru Comisii a avut următoarea ordine de zi: 
1.Audierea candidaților  pentru numirea pe funcțiile vacante  de consilieri  

concurență din cadrul Plenului Consiliului Concurenței si anume: 
- domnul Laszlo Gyerko,  în vederea numirii în funcția de consilier de 

concurență al Plenului Consiliului Concurenței, pentru o perioadă de 5 ani; 
- domnul Dan Ionescu, în vederea numirii în funcția de consilier de concurență  

al Plenului Consiliului Concurenței, pentru o perioadă de 5 ani. 
Candidaţii audiaţi au făcut o prezentare a activităţii şi competenţelor lor profesionale în 

domeniul concurenței, precum şi a experienţei profesionale în domeniul economic și juridic, 
după caz, și au răspuns întrebărilor adresate de membrii celor patru Comisii. 

În urma audierii și a votului exprimat, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci  din Camera Deputaților, 
respectiv, ai Comisiei economice, industrii şi servicii și Comisiei pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din Senat, au avizat favorabil, cu majoritate de voturi 
(12 voturi împotrivă), candidatura domnului Laszlo Gyerko, pentru funcția de consilier de 
concurență al  Plenului Consiliului Concurenței, pentru o perioadă de 5 ani. 

În urma audierii și a votului exprimat, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților, 
respectiv, ai Comisiei economice, industrii şi servicii și Comisiei pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din Senat, au avizat favorabil, cu majoritate de voturi   
(4 voturi împotrivă și o abținere ), candidatura domnului Dan Ionescu, pentru funcția de 
consilier de concurență al Plenului Consiliului Concurenței,  pentru o perioadă de  5 ani. 
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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în ziua de 23 mai 2018, în intervalul orar 1500-1800. 

Din totalul de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și 
privatizare, au participat toți deputații. 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Gheorghe Șimon. 
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege privind funcţionarea Băncii de Dezvoltare a României - 

EximBank S.A., PL-x 457/2017 – aviz; 
2. Proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de 

Dezvoltare a României-S.A, procedură de urgență, PL-x 57/2018 – aviz; 
3. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, PL-x 85/2018 – aviz; 
4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.104/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 233/2016 privind 
parteneriatul public-privat, procedură de urgență, PL-x 137/2018 -  aviz; 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi 
stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale,                        
PL-x 202/2018 – aviz; 

6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, PL-x 242/2018 – aviz; 

7. Propunerea legislativă "Legea holdingului", Pl-x 271/2010  –  retrimitere de 
la Plen în vederea unei noi dezbateri, comun cu Comisia pentru industrii şi servicii; 

8. Proiectul de Lege privind holdingurile, PL-x 305/2010  –  retrimitere de la 
Plen în vederea unei noi dezbateri,  comun cu Comisia pentru industrii şi servicii. 

La primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind 
funcţionarea Băncii de Dezvoltare a României - EximBank S.A.,                             
PL-x 457/2017 – aviz. 

La dezbaterile ședinței au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Finanțelor Publice, domnul Attila Gyorgy, secretar de stat și doamna Monica Bizon, 
director adjunct; din partea Eximbank S.A., domnul vicepreședinte Florin Kubinski și 
doamna director Corina Vulpeș ; din partea Băncii Naționale  a României, doamnele 
Elena Dumitrică, consilier juridic, Elena Petruța Istrate, șef serviciu, respectiv, doamna 
Oana Bălănescu, expert principal. 

 

  Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, domnul secretar de stat Attila 
Gyorgy, a adus precizări cu privire la procedurile demarate de minister, ca urmare a 
dialogului instituțional cu Comisia Europeană și a explicat etapele care trebuie parcurse 
în vederea înființării Băncii de Dezvoltare a României.  

De asemenea, domnul secretar de stat Attila Gyorgy a precizat faptul că, în funcție  
de rezultatul analizei ex-ante aflată în prezent, în curs de elaborare de către un 
consultant independent, se va putea lua o decizie referitoare la cea mai bună modalitate 
de organizare și funcționare a acestei bănci de dezvoltare. 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=16650�
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=16878�
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=16893�
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=16948�
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=17002�
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=16785�
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=17070�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=3&leg=2008&cam=2&pag=comp20100512�
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=10641�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=3&leg=2008&cam=2&pag=comp20100512�
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=16650�
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=16650�
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Reprezentantul Eximbank S.A, domnul vicepreședinte Florin Kubinski, a subliniat 
faptul că noua entitate se va baza pe resursele umane care lucrează în prezent în cadrul 
Eximbank S.A., precizând faptul că personalul existent, în prezent, în cadrul băncii, are 
expertiză atât în domeniul serviciilor bancare cât și al instrumentelor economice 
naționale. De asemenea, domnia sa a  subliniat faptul că, având în vedere existența 
acestei expertize umane bogate, precum și a unei game  diversificate de produse și 
servicii bancare, portofoliul actual oferit de  Eximbank S.A., în numele și în contul 
statului român, a fost permanent dezvoltat, în concordanță cu cele mai noi evoluții ale 
cadrului de reglementare din Uniunea Europeană și cu bunele practici în domeniu, 
pentru a răspunde cerințelor de finanțare, garantare și asigurare ale mediului de afaceri 
românesc. 

Reprezentantul Băncii Naționale a României, doamna Elena Petruța Istrate, a dorit 
să precizeze faptul că banca centrală nu se poate pronunța cu privire la strategia sau 
obiectul de reglementare al noii entități, respectiv, Banca  de Dezvoltare a României, 
însă a dorit să sublinieze necesitatea introducerii unor clarificări referitoare la modul de 
organizare, organigrama, numarul posturilor din viitoarea entitate, precum si unele 
precizari referitoare la supravegherea prudențială.  

Atât reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, domnul Attila Gyorgy, secretar 
de stat, cât și reprezentantul Eximbank S.A. domnul Florin Kubinski, vicepreședinte, au 
solicitat amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege, până în februarie 2019, când 
vor putea fi prezentate rezultatele studiului realizat de catre consultantul independent. 

Domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor Comisiei, amânarea 
dezbaterilor asupra proiectului de lege, pentru sesiunea parlamentară        
septembrie-decembrie 2018. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu  
unanimitate de voturi. 

La punctul doi al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Dezvoltare a României-S.A, 
procedură de urgență, PL-x 57/2018 – aviz. 

La dezbaterile ședinței au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Finanțelor Publice, domnul Attila Gyorgy, secretar de stat și doamna Monica Bizon, 
director adjunct, din partea Eximbank S.A., domnul vicepreședinte Florin Kubinski și 
doamna director Corina Vulpeș  și din partea Băncii Naționale  a României, doamnele 
Elena Dumitrică, consilier juridic, Elena Petruța Istrate, șef serviciu, respectiv, doamna 
Oana Bălănescu, expert principal. 

Domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor Comisiei, având în 
vedere obiectul similar de reglementare cu proiectul legislativ anterior, amânarea 
dezbaterilor asupra proiectului de lege, pentru sesiunea parlamentară     
septembrie-decembrie 2018. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu  
unanimitate de voturi.     

La punctul trei al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de lege pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele 
de credit pentru consumatori, PL-x 85/2018 – aviz 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=16878�
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=16893�


 4 

La dezbaterile ședinței  Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, au 
participat, în calitate de invitați, din partea Autorității Naționale pentru Protecția 
Consumatorilor: domnul președinte Marius Pârvu și doamna Dumitra Groza, sef serviciu, din 
partea Asociației Române a Băncilor, doamna Gabriela Folcuț, director executiv,  și din partea 
Consiliului Patronatelor Bancare din Romania, domnul Bogdan Preda, secretar general și 
doamna Georgiana Murgulescu, director juridic. 

Reprezentantul Autorității Național pentru Protecția Consumatorilor, domnul 
președinte Marius Pîrvu, a subliniat faptul că autoritatea susține inițiativa legislativă 
care vine în ajutorul și beneficiul consumatorului, însă, are unele temeri în ceea ce 
privește măsurile care vor fi luate de către bănci, ca o contrapondere în raport cu 
măsurile propuse prin inițiativa legislativă. 

Întrucât, la data ședinței Comisiei nu am primit punctul de vedere al Guvernului 
asupra inițiativei legislative, domnul președinte Gheorghe Șimon le-a propus membrilor 
Comisiei, amânarea cu  două săptămâni a dezbaterilor asupra propunerii 
legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu  unanimitate de voturi. 

La punctul patru al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat, procedură de 
urgență, PL-x 137/2018 -  aviz. 
       În urma dezbaterilor, domnul președ inte 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 (2 abțineri).  

 La punctul cinci al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în 
domeniul administraţiei publice centrale, PL-x 202/2018 – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, au 
participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului Apărării Naționale, domnul Nicolea 
Nasta, secretar de stat și domnul colonel Valeriu Roșu,  director și din partea Minist erului 
Economiei, domnul secretar de stat Ion Radu și domnul Constantin Dumitran, consilier. 

Reprezentantul Ministerului Apărării Naționale, domnul secretar de stat Nicolea 
Nasta, a subliniat faptul că susține adoptarea acestei inițiative legislative. 

Reprezentantul Ministerului Economiei, domnul secretar de stat Ion Radu, a 
precizat faptul că la nivel interministerial s-a constituit un grup de lucru care va elabora 
un punct de vedere comun cu privire la ini țiativa legislativă. 

Reprezentantul Ministerului Economiei, domnul secretar de stat Ion Radu, le-a 
solicitat membrilor Comisiei amânarea dezbaterilor asupra ini țiativei legislative. 

Întrucât până la data dezbaterilor nu s-a primit punctul de vedere al Guvernului cu 
privire la inițiativa legislativă, domnul președinte Gheorghe Șimon le -a propus 
membrilor Comisiei amânarea cu o lună de zile a dezbaterilor asupra proiectului de 
lege. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul șase al ordinii de zi   a fost înscris proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi 
în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,  PL-x 242/2018 – aviz. 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=16948�
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=17002�
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=16785�
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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).  

La punctele șapte și opt ale ordinii de zi  au fost înscrise inițiativele legislative: 
propunerea legislativă "Legea holdingului", Pl-x 271/2010, respectiv, proiectul de 
Lege privind holdingurile, PL-x 305/2010   –  retrimitere de la Plen în vederea unei 
noi dezbateri, comun cu Comisia pentru industrii şi servicii. 

La dezbaterile ședinței Comisiei au participat, în calitate de invitați, din part ea  
Ministerului Finanțelor , doamna Monica Bizon, director adjunct, din partea Băncii 
Naționale a României, doamna Elena Dumitrică, consilier juridic și din partea 
Autorității de Supraveghere Financiară, doamna  Angela Guran, responsabil 
Reglementări. 

Domnul președinte Gheorghe Șimon le -a prezentat membrilor Comisiei raportul 
preliminar suplimentar de respingere pentru propunerea legislativă                              
„Legea holdingului” (Pl-x 271/2010) și raportul preliminar suplimentar de respingere 
pentru proiectul de Lege privind holdingurile (PL-x 305/2010), primite din partea 
Comisiei pentru industrii și servicii. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor 
Comisiei, având în vedere obiectul similar de reglementare al celor doua inițiative 
legislative, aprobarea unui singur raport comun suplimentar, de respingere, prin 
care să se menţină raportul iniţial. 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 24  mai 2018, în intervalul orar 830- 1230, având următoarea 
ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 453 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, PL-x 272/2018 – studiu; 

2. Propunerea legislativă pentru completarea   alin. (1) al art. 456 din Legea  nr. 227/2015 
privind  Codul fiscal, Pl-x 292/2018 -  studiu; 

3. Proiectul de Lege pentru completarea Legii  nr. 98/2016 privind achizițiile publice,    
PL-x 295/2018 – 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: 
                                                                                                                                     Alina Cristina Hodivoianu 
                        Anca Magdalena Chiser 

               
                    

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=17070�
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=10641�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=3&leg=2008&cam=2&pag=comp20100512�
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