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

din  zilele de 17, 18 și 19 decembrie 2018 
 

    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 17 decembrie 2018, începând                   
cu ora 1400

   Din totalul de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă                        
și privatizare, au participat 17 deputați. Domnul deputat Cornel Itu a fost înlocuit de 
domnul deputat Costel Lupașcu. Domnii deputați  Adrian Mocanu și Eusebiu-Manea 
Pistru-Popa au absentat de la lucrările comune ale celor patru Comisii. 

, în conformitate cu hotărârea Birourilor permanente ale                       
Camerei Deputaţilor şi Senatului, din data de 11 decembrie 2018.  

   Lucrările şedinţei comune a celor patru Comisii au fost conduse de domnul deputat 
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 oc uparea funcției de membru neexecutiv                         

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

Înainte de începerea audierilor, membrii celor patru Comisii au aprobat                              
cu majoritate de voturi (26 de voturi pentru, 12 voturi împotrivă) 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.  

Cu prilejul dezbaterilor, membrii celor patru Comisii au aprobat cu                            
majoritate de voturi  (26 de voturi pentru, 9 voturi împotrivă și 2 abțineri) , ca fiecare 
candidatură să fie supusă nominal la vot.     

De asemenea, au fost supuse votului şi următoarele propuneri: votul asupra 
candidaţilor să fie  dat în ședință secretă, în absenţa reprezentanților presei. Propunerea a 
întrunit votul majorităţii membrilor celor patru Comisii                                                    
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(23 voturi pentru,  6 voturi împotrivă şi 2 abţineri), respectiv votul să fie deschis, prin 
ridicare de mână. Propunerea a fost aprobată de membrii celor patru Comisii cu 
unanimitate de voturi  (30 de voturi pentru). 

Membrii Comisiilor reunite au luat act de retragerea candidaturii domnului    
Mancaş Cătălin, înainte de începerea ședinței comune. 

De asemenea, 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. 
      După audierea candidaților, s-a trecut la procedura de vot.  

Candidaţii pentru ocuparea funcției de  membru neexecutiv al Consiliului 
Autorității de Supraveghere Financiară, pe locul devenit vacant prin demisia 
domnului Grădinescu Gabriel, pe durata rămasă a mandatului început la data de                
14 noiembrie 2018, au obținut următorul număr de voturi: 

- Domnul Constantinoiu Vicențiu – 14 voturi pentru, 26 voturi împotrivă și             
2 abțineri); 

- Domnul Oancea Mircea – 28 voturi împotrivă și 17 abțineri; 
- Doamna Sava Claudia Cătălina – 18 voturi pentru, 19 voturi împotrivă, 5 abțineri; 
- Domnul Toia Radu – 12 voturi pentru, 27 voturi împotrivă și 3 abțineri). 

 
În urma audierii și a votului exprimat, membrii celor patru Comisii au hotărât cu               

majoritate de voturi  (28 de voturi pentru, 14 voturi împotrivă și 3  abțineri),                      
să propună plenului Camerelor reunite numirea domnului Ţara Ioan Gheorghe                       
în funcția de membru neexecutiv al Consiliului Autorității de Supraveghere 
Financiară. 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările 
în ziua de 18 decembrie 2018 în intervalul orar 1000-1300, respectiv, 1400-1600

        1. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 
nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing precum și pentru 
completarea art. 120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind 
instituțiile de credit și adecvarea capitalului, PLx 164/2018 – fond comun cu Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități. 

, având 
următoarea ordine de zi:  

        2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii 
nr.82/1991 şi a Ordonanţei Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activităţii de 
expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, PLx 596/2018 – aviz. 
      La primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile 
de leasing și societățile de leasing precum și pentru completarea art. 120 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și 
adecvarea capitalului, PLx 164/2018 – fond comun cu Comisia pentru buget, finanțe și 
bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități. 
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 Lucrările ședinței comune a celor trei Comisii au fost conduse de domnul deputat 
Nicușor Halici, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
      Din totalul de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă                    
și privatizare, au participat 16 deputați. Domnii deputați Adrian Mocanu,                        
Daniel Gheorghe și Eusebiu-Manea Pistru-Popa au absentat de la lucrările comune ale 
celor trei Comisii. 

La dezbaterile ședinței comune, a participat în calitate de inițiator, domnul senator 
Daniel-Cătălin Zamfir și de asemenea, au participat, în calitate de invitați, din partea 
Asociației Române a Băncilor, domnul Florin Dănescu, președinte executiv și doamna 
Gabriela Folcuț, director executiv. 

Domnul deputat Stelian-Cristian Ion a propus amânarea dezbaterilor asupra 
proiectului de lege. Supusă la vot, această propunere a întrunit 13 voturi pentru                     
și 26 voturi împotrivă, și, în consecință, a fost respinsă de membrii celor 3 Comisii. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Nicușor Halici, președintele de ședință,  le-a 
propus membrilor  celor 3 Comisii adoptarea inițiativei legislative, în forma adoptată 
de Senat. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi.  

 
În continuare, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare                     

și-a desfășurat lucrările în ședință simplă. 
      La al doilea punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi a Ordonanţei 
Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a 
contabililor autorizaţi, PLx 596/2018 – aviz. 

Lucrările ședinței Comisiei au fost conduse de domnul președinte Gheorghe Șimon. 
   Din totalul de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și 
privatizare, au participat 16 deputați. Domnii deputați Adrian Mocanu, Daniel Gheorghe 
și Eusebiu-Manea Pistru-Popa au absentat de la lucrările ședinței Comisiei. 
       La dezbaterile ședinței Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea 
Ministerului Finanțelor  Publice, doamna director Alexandra Lazar și doamna expert 
Monica Bizon, Asociației Facultăților de Economie din România, domnul Florin Dobre, 
cenzor/cadru didactic și Ioan Radu Petrariu , director executiv și din partea  Corpului  
Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – CECAR, domnul președinte 
Robert Sava. 
 Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna director Alexandra Lazar a 
precizat faptul că ar trebui ca Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației 
Naționale să își exprime punctul de vedere cu privire la unele articole din proiectul de 
lege, în vederea clarificării prevederilor respective. 

Reprezentantul Corpului  Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România 
– CECAR, domnul președinte Robert Sava, a adus argumente în vederea adoptării 
proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. 

Reprezentantul Asociației Facultăților de Economie din România, domnul Florin 
Dobre, cenzor/cadru didactic, a avut o serie de propuneri de modificare și completare a 
inițiativei legislative, transmise anterior Comisiei. 
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Domnul președinte  Gheorghe Șimon  a propus membrilor Comisiei                             
avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat, sistând astfel 
dezbaterile generale și solicitările de luări de cuvânt formulate pe marginea inițiativei 
legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi                   
(3 voturi împotrivă).  
 

 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în ziua de  19 decembrie 2018, în intervalul orar 1500-1800

       1.Proiectul de Lege privind funcționarea Băncii de Dezvoltare a României – 
Eximbank S.A., PL-x  457/2017 – studiu. 

,  având următoarea 
ordine de zi:  

       2. Proiectul de Lege privind înființarea , organizarea și funcționarea Băncii de 
Dezvoltare a României – S.A., procedură de urgență,  PLx 57/2018 – 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                                                                                    


