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SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare  

din  zilele de 27 și 29 noiembrie 2018 
 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în ziua de             
27 noiembrie 2018,  în intervalul orar 830-1200, respectiv, 1300-1800. 

La lucrările Comisiei din data de 27 noiembrie 2018, au fost prezenţi următorii domni deputaţi: 
Gheorghe Șimon, Găvrilă Ghilea, Itu Cornel, Mocanu Adrian, Mihai-Cătălin Botez, Burciu Cristina, 
Durbacă Eugen, Gheorghe Andrei Daniel, Dumitru Mihalescul, Nistor Laurențiu, Doru Mihai Oprișcan, 
Pistru-Popa Eusebiu-Manea, Presură Alexandra, Prisnel Adrian Claudiu, Stoica Bogdan-Alin, Mihai 
Tudose și Tripa Florin-Dan. Domnii George-Gabriel Vișan si Antal István-János au absentat de la 
lucrările Comisiei, aflându-se în delegație externă.       

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Gheorghe Șimon. 
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung „România 

2040”, PLx 433/2018 – fond comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 
2. Propunerea legislativă pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2017 privind 

înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome 
”Editura Didactică şi Pedagogică" prin transformare,  Plx 647/2018 – fond comun cu Comisia  pentru 
învățământ, știință, tineret și sport. 

3. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 34/2015 privind 
reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile,               
Pl-x 691/2018 – aviz; 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018 privind unele 
măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, procedură de urgență, 
PL-x 708/2018 – aviz. 

        La primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind elaborarea și actualizarea 
Strategiei naționale pe termen lung „România 2040”, PLx 433/2018 – fond comun cu Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci. 
 La dezbaterile Comisiei a participat în calitate de invitat, din partea Comisiei Naționale de Strategie și 
Prognoză, domnul Ion Ghizdeanu, președinte. 

Domnul președinte Gheorghe Șimon a menționat că au fost depuse la Comisie propuneri de 
modificare și completare a proiectului de lege din partea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, 
acestea fiind însușite de membrii Grupului Partidului Social Democrat  și ai Grupului ALDE din 
Comisie. 
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 De asemenea, domnul președinte Gheorghe Șimon a prezentat amendamentele de modificare și 
completare a proiectului de lege depuse de domnul deputat Adrian Claudiu Prisnel la Comisie și  le-a 
supus dezbaterii și votului membrilor Comisiei.  

În timpul dezbaterilor, domnul deputat Adrian-Claudiu Prisnel și-a retras o parte dintre 
amendamentele depuse la Comisie. 
 La încheierea dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon a supus la vot legea, în ansamblul ei, 
cu amendamente admise și respinse.  

În urma exprimării votului, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi                
(4 voturi împotrivă), să înainteze Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci un  raport preliminar de 
adoptare a proiectului de lege, cu amendamente admise și respinse.
   La punctul doi al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi 
Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome ”Editura Didactică şi Pedagogică" prin 
transformare, Plx 647/2018 –  fond comun cu Comisia  pentru învățământ, știință, tineret și sport. 
       La dezbaterile ședinței Comisiei a participat în calitate de invitat, din partea  Ministerului Educației 
Naționale, domnul Petru Andea, secretar de stat. 

Domnul președinte Gheorghe Șimon a precizat faptul că s-a primit raport preliminar de respingere 
a acestei propuneri legislative, din partea Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport. 

La încheierea dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon a supus la vot propunerea legislativă.  
       În urma exprimării votului, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea  
propunerii legislative.  
 La punctul trei al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei 
fondurilor externe nerambursabile, Pl-x 691/2018 – aviz. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon le-a propus membrilor Comisiei, avizarea 
favorabilă a proiectului de lege, în forma prezentată de inițiatori. Supusă la vot, propunerea a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi.  
    La punctul patru al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, procedură de urgență,  PL-x 708/2018 – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei a participat în calitate de invitat, din partea Ministerului Finanțelor 
Publice, domnul Dan Buzducă, expert. 

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 abțineri).  

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările  
în ziua de 29 noiembrie 2018, în intervalul orar 830-1230, având următoarea ordine de zi:  
1. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,                

Plx 643/2018 – studiu; 
2. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Plx 674/2018 – studiu. 

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

 

       PREŞEDINTE, 
 

     Gheorghe  ȘIMON  
 

 
                                                                    Consilieri parlamentari: 

                             Anca Magdalena Chiser
                              Alina Cristina Hodivoianu 


