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SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare,  

desfășurată prin mijloace electronice,  

din datele de 26, 27, 28, 29 respectiv, 30 octombrie 2020   

 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a început lucrările,  

prin mijloace electronice, în data de 26 octombrie 2020.  

    Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

    1.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, comun cu Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci, PLx 465/2019 – studiu. 

 În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat  

într-o şedinţă ulterioară. 

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat  

lucrările, prin mijloace electronice, în data de 27 octombrie 2020.  

Din totalul de 15 membri ai Comisiei au fost prezenţi 10 deputaţi: Gheorghe 

Șimon, Cornel Itu, Dumitru Mihalescul, István-János Antal, Cristina Burciu,                   

Mihai-Cătălin Botez, Andrei Daniel Gheorghe, Doru Mihai Oprișcan, Eusebiu-Manea 

Pistru-Popa  și Bogdan-Alin Stoica.   

Deputații Adrian Mocanu,  Durbacă Eugen, Alexandra Presură, Prisnel Adrian-

Claudiu și Florin-Dan Tripa au lipsit de la lucrările ședinței.  

Lucrările ședinței, desfășurată prin mijloace electronice, au fost conduse de domnul 

președinte Gheorghe Șimon. 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

   1.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing,                                      

PL-x 465/2019 – fond comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 
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La lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare a 

participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Finanțelor Publice, doamna 

Magda Moldovan, consilier superior. 

Domnul președinte Gheorghe Șimon a prezentat membrilor Comisiei raportul 

preliminar, cu amendamente admise și respinse, primit din partea Comisiei pentru 

buget, finanțe și bănci.  

În cadrul dezbaterilor, membrii Comisiei au analizat  punctul de vedere transmis de 

Ministerul Finanțelor Publice, prin intermediul Ministerului pentru Relația cu 

Parlamentul (denumit în prezent Departamentul pentru Relația cu Parlamentul).  

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna Magda Moldovan, 

consilier superior, a prezentat argumente în favoarea susținerii amendamentului propus.   

Cu prilejul dezbaterilor, amendamentul propus de Ministerul Finanțelor Publice a 

fost însușit de către membrii celor două Comisii. 

De asemenea, în cadrul dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon a 

prezentat  membrilor Comisiei, punctele de vedere primite din partea Băncii Naționale a 

României, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, respectiv Asociația 

Societăților Financiare din România. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 

pentru politică economică, reformă și privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi    

(3 voturi împotrivă), să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi 

adoptare, proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, cu amendamente 

admise și  respinse. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două 

Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi (6 voturi împotrivă și o abținere), să 

supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind 

operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, cu amendamente admise și respinse. 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 

lucrările, prin mijloace electronice, în zilele de 28, 29 respectiv 30 octombrie 2020.  

    Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

    1.Proiect de Lege pentru modificarea art.2 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi 

mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, PLx nr. 319/2020 – studiu; 

2. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.89/2020 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind 

Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea 

activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, 

PLx 385/2020 – studiu; 
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3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.98/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a unor prevederi din Legea nr.75/2020 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2020 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă nr.110/2017 privind Programul de susţinere a 

întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea 

Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei 

economice generate de pandemia COVID-19, PLx 427/2020 – studiu. 

 În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat  

într-o şedinţă ulterioară. 

 
 

PREŞEDINTE, 

 

Gheorghe ȘIMON 
          

 

 

 

 

 
 
                Consilier parlamentar: 

              Anca Magdalena Chiser          
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