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

    din  zilele de 30 și 31 octombrie 2018, respectiv, 1 noiembrie 2018 
 

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

ziua de 30 octombrie 2018,  în intervalul orar 1000-1300, respectiv, 1400-1600. 
Din totalul de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și 

privatizare, au participat 18 deputați.  
 Domnul deputat Pistru-Popa Eusebiu-Manea a absentat de la lucrările Comisiei.  
Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Gheorghe Șimon. 
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

       1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei 
agricole nr. 566/2004, PLx 539/2018 – aviz; 
       2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului     
nr. 82/2018 pentru completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea ș i 
funcționarea Băncii de Export-Import a României  EXIMBANK- S.A.,                     
procedură de urgență, PLx 564/2018- aviz; 
       3. 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 comer ciale, procedură de urgență , 
PLx 482/2018 – fond; 
      4. Proiectul de Lege privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe 
termen lung ”România 2040”, PLx 433/2018 – fond comun cu Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci. 
 La primul punct al ordinii de zi

La dezbaterile ședinței Comisiei a u participat în calitate de invitați, din partea 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,  domnul secretar de stat Claudiu Sorin 
Roșu Mareș  și domnul consilier Gheorghe Lăcătușu. 

 a fost înscris proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004,                     
PLx 539/2018 – aviz. 
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       Reprezentantul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,  domnul secretar de 
stat Claudiu Sorin Roșu Mareș le-a prezentat membrilor Comisiei principalele 
prevederi ale proiectului de lege. 

        De asemenea, domnia sa a făcut o serie de precizări în legătură cu reglementările 
inițiativei legislative, ca răspuns la întrebările domnilor deputați Doru Mihai Oprișcan și                    
Mihai-Cătălin Botez. 

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 (2 abțineri).  

La punctul doi al ordinii de zi

 

 a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2018 pentru completarea                         
Legii nr. 96/2000 privind organizarea ș i funcționarea Băncii de  Export-Import a 
României  EXIMBANK- S.A., procedură de urgență, PLx 564/2018- aviz. 

 La dezbaterile ședinței Comisiei au participat în calitate de i nvitați, din partea 
Băncii Naționale  a României, doamna Oana Bălănescu, expert principal și din partea 
EXIMBANK S.A., doamna director Corina Vulpeș și domnul Șerban Ghinescu, 
director executiv. 

 Reprezentantul Băncii Naționale a României, doamna Oana Bălănescu a precizat 
că B.N.R. susține adoptarea inițiativei legislative.  

Astfel, B.N.R. consideră că, din perspectiva stabilității financiare, facilitarea 
cadrului legal prin care EXIMBANK- S.A. să poată participa, în numele și contul statului, 
la constituirea capitalului social al Fondului de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări 
poate stimula co-finanțarea unor proiecte prioritare pentru România, susținând în acest 
mod mediul de afaceri, dezvoltarea regională și locală a întreprinderilor mici și 
mijlocii, ceea ce va contribui la creșterea intermedierii financiare. 

  Reprezentantul EXIMBANK S.A., doamna director Corina Vulpeș  a precizat 
principalele prevederi ale ini țiativei legislative, explicând necesitatea adoptării acesteia. 

Astfel, doamna director Corina Vulpeș a subliniat faptul că, prin înființarea acestui 
fond administrat de Eximbank SA se va crea mecanismul financiar pentru onorarea 
obligațiilor internaționale asumate la nivel politic de România și realizarea proiectelor 
strategice ale țării, care vor contribui la atingerea obiectivelor în cadrul Uniunii 
Europene și în raport cu parteneriatele strategice ale României cu alte state și 
organizații internaționale. 

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 (2 abțineri).  

 La punctul trei al ordinii de zi 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. 
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  La dezbaterile ședinței Comisiei au participat în ca litate de invitați, din partea  
Ministerului  Educației Naționale, domnul secretar de stat  Petru Andea și din partea 
Ministerului Culturii și Identității Naționale, domnul secretar de stat Gheorghe Popa. 

Domnul președinte Gheorghe Șimon le-a prezentat membrilor Comisiei punctul de 
vedere al Ministerului Energiei, de susținere a inițiativei legislative , în forma adoptată 
de Senat. 
         Reprezentantul Ministerului  Educației Naționale, domnul secretar de stat                     
Petru Andea a afirmat că susține aprobarea unui raport de adoptare a inițiativei 
legislative, în forma adoptată de Senat. 
          Reprezentantul Ministerului Culturii și Identității Naționale , domnul secretar de 
stat Gheorghe Popa  a subliniat faptul că susține inițiativa legislativă, în forma adoptată 
de Senat. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor 
Comisiei, aprobarea unui raport de adoptare a proiectului de lege, în forma 
adoptată de Senat. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu  majoritate de voturi 
(2 voturi împotrivă).          

La punctul patru al ordinii de zi

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci

 a fost înscris proiectul de Lege privind 
elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung ”România 2040” , 
PLx 433/2018 – fond comun cu . 

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

 Reprezentantul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză,  domnul președinte 
Ion Ghizdeanu a prezentat, pe scurt, obiectul de reglementare al acestui proiect de lege 
și anume, reglementarea cadrului instituţional de realizare şi de asigurare a consensului 
naţional pentru elaborarea Strategiei naţionale pe termen lung „România 2040”, 
statuând, totodată, obligaţia actualizării Strategiei la un interval de 3 ani.  

   În continuare, domnia sa a subliniat faptul că autorităţile administraţiei publice, 
Academia Română, academiile de ramură, instituţiile de învăţământ superior, 
instituţiile de cercetare-dezvoltare de drept public şi privat, sindicatele şi patronatele de 
ramură, precum şi organismele neguvernamentale de profil vor sprijini elaborarea 
Strategiei „România 2040”. 

Domnii deputați Mihai Botez, Gheorghe  Andrei Daniel și Prisnel  Adrian Claudiu 
au dorit unele precizări în legătură cu prevederile proiectului de lege. 

Reprezentantul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, domnul președinte Ion 
Ghizdeanu a răspuns tuturor întrebărilor domnilor deputați, explicând faptul că,  în 
vederea asigurării reprezentativității și consensului național, Strategia “România 
2040” va fi elaborată sub egida Parlamentului României, care va asigura conducerea și 
coordonarea întregului proces.  

De asemenea, domnul președinte Ion Ghizdeanu a subliniat faptul că, în ceea ce 
privește coordonarea metodologică și științifică a activității Comisiei ”România 2040” 
precum și a întregului proce s de elaborare a strategiei, acestea vor fi realizate de 
Consiliului de Programare Economică și  Comisia Națională de Strategie și Prognoză. 
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     Domnul deputat Adrian Claudiu Prisnel a depus, în cadrul ședinței 
amendamente la proiectul de lege.  

    În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon le-a propus membrilor 
Comisiei amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege, pentru două 
săptămâni, pentru modificarea și completarea proiectului de lege.  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 31 octombrie 2018, în intervalul orar 1500-1800, respectiv, în 
ziua de  1 noiembrie 2018, în intervalul orar 830-1230, având următoarea ordine de zi:  

 

  1. Proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 36/1991 privind 
societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (PLx 576/2018) – studiu; 
          2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2018 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.  40/2015 privind 
gestionarea  financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, 
(PLx 578/2018) – studiu; 
             3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonan ței Guvernului nr. 13/2018 pentru 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, 
(PLx587/2018) – studiu; 
           4. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii contabilității        
nr. 82/1991 și a Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de 
expertiză contabilă și a contabililor autorizați, (PLx 596/2018) – 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 
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