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

de 20 martie 2018, în intervalul orar 1500-1800.  
      La lucrările Comisiei din data de 20 martie 2018, au fost prezenţi următorii domni 

deputaţi: Gheorghe Șimon, Găvrilă Ghilea, Mocanu Adrian, Itu Cornel, Vișan George -Gabriel, 
Antal István-János, Mihai-Cătălin Botez, Oana-Mioara Bîzgan-Gayral,Burciu Cristina, Durbacă 
Eugen, Gheorghe Andrei Daniel, Dumitru Mihalescul, Laurențiu Nistor, Doru Mi hai Oprișcan, 
Pistru-Popa Eusebiu-Manea, Presură Alexandra, Stoica Bogdan-Alin, Mihai Tudose și Tripa 
Florin-Dan.  

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Gheorghe Șimon. 
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor economice ale 

statului, procedură de urgență, PL-x 489/2017 – fond; 
2. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2011 privind 

dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru o bligații bănești, precum și pentru 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, PL-x 84/2018  – aviz;  

3. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului       
nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori,  PL-x 85/2018  – aviz;  

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului           
nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a 
contractelor/acordurilor–cadru de achiziție publică, a contratel or/acordurilor – cadru 
sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, procedură de 
urgență, PL-x 94/2018  – aviz; 

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului         
nr. 2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, procedură de urgență, PL-x 97/2018  – aviz; 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului         
nr. 113/2017 pentru prorogarea unui termen, procedură de urgență, PL-x 101/2018  – aviz; 

7. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice, Pl-x 108/2018  – aviz. 
 

La primul punct al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege privind unele măsuri 
pentru protejarea intereselor economice ale statului, procedură de urgență ,                          
PL-x 489/2017 – fond. 

La dezbaterile ședinței Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Finanțelor Publice, domnul secretar de stat Attila Gyorgy și domnul Marius Răduț - șef serviciu, 
din partea Fondului Proprietatea, domnul consilier juridic Cătălin Niculiță, din partea Coaliției 
pentru Dezvoltarea României, domnul Alexandru Cristian Bîrsan, din partea Camerei de Comerț 
Americană în România – Amcham România, doamna Ioana Apa, respectiv, doamna Mirela 
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Ionescu – membre ale Comisiei pieței și capital și din partea Bursei de Valori București, domnul 
vicepreședinte Valerian Ionescu și doamna director Mariana Ciurel.  

Întrucât, la data ședinței Comisiei n u 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 proiectului de lege.                           
Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu  majoritate de voturi (o abținere). 

La punctul doi al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege pentru completarea 
Ordonanței Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare 
pentru obligații băneș ti, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar -fiscale în 
domeniul bancar, PL-x 84/2018  – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea Autorității 
Naționale pentru Protecția Consumatorilor, domnul președinte Bogdan Pandelică, din partea 
Băncii Naționale a României, domnul director Cristian Ștefan, din partea Asociației Române a 
Băncilor (ARB), domnul președinte Florian Dănescu, doamna director executiv Gabriela Moluț, 
doamna director executiv Cati Monica Ursu și doamna expert juridic Luminița Malanciuc, din 
partea Asociației Societăților Financiare din România (ALB România), domnul Adrian Ispas – 
legal manager, domnul Vlad Șandru – manager comunicare și domnul Cirprian Sandu – manager 
de proiect, din partea Patronatului Creditului IFN, domnul președinte Ionuț Stan, respectiv, 
doamna consultant Georgiana Muscu și din partea Diplomat Consult, doamna Adriana Ahcearliu  
– general manager și doamna consilier juridic Ettienne Oprea. 

Întrucât, la data ședinței C omisiei 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 proiectului de lege.                         
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 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru 
consumatori,  PL-x 85/2018  – aviz.  

La dezbaterile ședinței Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea Autorității 
Naționale pentru Protecția Consumatorilor, domnul președinte Bogdan Pandelică, din partea 
Băncii Naționale a României, domnul director Cristian Ștefan, din partea Asociației Române a 
Băncilor (ARB), domnul președinte Florian Dănescu, doamna director executiv Gabriela Moluț, 
doamna   director executiv Cati Monica Ursu și doamna expert juridic Luminița Malanciuc, din 
partea Asociației Societăților Financiare din România (ALB România), domnul Adrian Ispas – 
legal manager, domnul Vlad Șandru – manager comunicare și domnul Cirprian Sandu – manager 
de proiect, din partea Patronatului Creditului IFN, domnul președinte Ionuț Stan, respectiv, 
doamna consultant Georgiana Muscu și din partea Diplomat Consult, doamna Adriana Ahcearliu  
– general manager și doamna consilier juridic Ettienne Oprea. 

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 proiectului de lege.                         
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 
Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al 
procesului de atribuire a contractelor/acordurilor–cadru de achiziție publică, a 
contratelor/acordurilor – cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și 
concesiune de servicii, procedură de urgență, PL-x 94/2018  – aviz. 

Întrucât reprezentanții Guvernului, deși au fost invitați la ședință pentru a -și susține 
punctul de vedere, nu s-au prezentat, domnul președinte Gheorghe Șimon le -a propus membrilor 
Comisiei amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra proiectului de lege.                 
Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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La punctul cinci al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute 
în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, procedură de urgență, PL-x 97/2018  – aviz. 

Întrucât reprezentanții Guvernului, deși au fost invitați la ședință pentru a -și susține 
punctul de vedere, nu s-au prezentat, domnul președinte Gheorghe Șimon le-a propus membrilor 
Comisiei amânarea cu o săptămână 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 privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2017 pentru prorogarea unui termen, 
procedură de urgență, PL-x 101/2018  – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului 
Finanțelor Publice, doamna Tania Alexandru – expert superior. 

Domnul președinte Gheorghe Șimon a propus  avizarea favorabilă a iniţiativei 
legislative, în forma adoptată de Senat.  

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (2 abțineri). 
La punctul șapte al ordin ii de zi  a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 

completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Pl-x 108/2018  – aviz. 
Întrucât, la data ședinței Comisiei nu am primit punctul de vedere al Guvernului asupra 

inițiativei legislative, iar reprezentanții Guvernului, deși au fost invitați la ședință, nu s-au 
prezentat, domnul președinte Gheorghe Șimon le -a propus membrilor Comisiei amânarea cu o 
săptămână a dezbaterilor asupra inițiativei legislative.                                

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 21 martie 2018, în intervalul orar 830-1200, respectiv,  1300-1800 și în ziua de             
22 martie 2018, în intervalul orar 830-1230, având următoarea ordine de zi:  

 

 1. Proiectul de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor 
terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate,                 
PL-x 453/2017  – studiu;  
  2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii  nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal, PL-x 572/2017  – studiu; 

3. Propunerea legislativă pentru completarea art. 7 și modificarea  art. 460  din Legea     
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Pl-x 9/2018 – 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            
 

                                                     Consilier parlamentar  
                                                                                                                           Alina Cristina Hodivoianu 
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