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

ziua de 25 septembrie 2018,  în intervalul orar 830-1200, respectiv, 1300-1500. 
Din totalul de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și 

privatizare, au participat 18 deputați. Domnul deputat George-Gabriel Vișan a 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 pentru abrogarea alin. (21) al art. 94 din Legea             
nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea 
demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și 
sancționarea corupției, PL-x 471/2018 – aviz; 
              2. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței 
Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import -export care 
se derulează prin cliring, barter și cooperare economică internațională în baza 
acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale, PL-x 434/2018 - fond; 
               3. Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile, examinare în fond, 
COM (2018) 353. 

         La primul punct al ordinii de zi

 Întrucât atât inițiatorii cât și reprezentanții Guvernului nu s-au prezentat la 
lucrările Comisiei, domnul președinte Gheorghe Șimon le -a propus membrilor Comisiei 
amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra inițiativei legislat ive. Supusă la vot, 
propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

, proiectul de Lege pentru abrogarea      
alin. (21) al art. 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de 
afaceri, prevenirea și sancționarea corupției , PL-x 471/2018 – aviz, au fost invitați să 
participe la lucrările Comisiei inițiatorii precum și reprezentanții Ministerului Justiției, 
pentru a-și exprima punctul de vedere. 

               La punctul doi al ordinii de zi, proiectul de Lege pentru modificarea și 
completarea Ordonanței Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea 
operațiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter și cooperare 
economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale, 
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PL-x 434/2018 – fond, au participat la lucrările Comisiei reprezentanții  Ministerului 
Finanțelor Publice, domnul secretar de stat Florin Iura și doamna Cătălina Nițu, șef 
serviciu, iar din partea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, 
domnul secretar de stat Sorin Valeriu Naș.  
        Reprezentantul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, 
domnul secretar de stat Sorin Valeriu Naș, a făcut unele precizări în legătură cu 
modificările și completările introduse prin inițiativa legislativă, cu privire la componența 
Comisiei interdepartamentale care are ca obiect de activitate analiza și avizarea ofertelor 
referitoare la nivelul și gradul de recuperare și angajare, precum și a modalităților de 
încasare a drepturilor și de plată a obligațiilor.   

Astfel, inițial, Comisia interdepartamentale avea în componență  8 membri, dintre 
care trei reprezentau Ministerul Finanțelor Publice, respectiv, trei dintre aceștia 
reprezentau Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și câte unul 
dintre acești membri erau desemnați din partea Ministeului Afacerilor Externe, respectiv, 
Ministerul Afacerilor Interne. Prin modificarea actului normativ, reprezentantul Ministerul 
Afacerilor Interne nu va mai face parte din componența Comisia interdepartamentale.  

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, domnul secretar de stat Florin Iura, 
a dorit să precizeze faptul că ministerul susține adoptarea proiectului de lege, în forma 
adoptată de Senat. 

              Domnul vicepreședinte Găvrilă Ghilea a dorit să știe de ce a fost necesară 
eliminarea din cadrul componenței Comisiei inter departamentale a reprezentantului 
Ministerul Afacerilor Interne. 
       Domnul secretar de stat Sorin Valeriu Naș a precizat faptul că, la cererea 
Ministerului Afacerilor Interne și ținând cont de necesitatea accelerării procedurilor din 
cadrul Comisiei interdepartamentale, s-a luat decizia de eliminare din cadrul componenței 
acesteia a reprezentantului acestui minister. 

       Domnul deputat Mihai Botez a dorit să știe care sunt soldurilor operațiunilor de 
cliring, la ora actuală. 
 Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, domnul secretar de stat Florin Iura, a 
adus toate precizările cu privire la situa ția cerută de domnul deputat Mihai Botez. 

       Domnul președinte Gheorghe Șimon le -a propus reprezentanților Guvernului 
reformularea alineatului (2) al articolului 4, pentru o mai bună înțelegere a textului, din 
punct de vedere juridic. 

 Întrucât, până la data ședinței nu am primit la Comisie  avizelor asupra inițiativei 
legislative din partea Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, respectiv,  a Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități, 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 trei al ordinii de zi, propunerea de Regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor 
durabile, examinare în fond, COM (2018) 353, au participat la lucrările Comisiei 
reprezentanții Ministerului Mediului, domnul secretar de stat Ion Cîmpeanu și domnul 
consilier Sergiu Cruceanu și din partea Ministerului Finanțelor Publice, domnul secretar 
de stat Florin Iura. 
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 Reprezentantul Ministerului Mediului, domnul secretar de stat Ion Cîmpeanu le-a 
prezentat membrilor Comisiei principalele prevederi ale inițiativei europene, aducând 
argumente în favoarea adoptării unui proiect de opinie favorabil asupra acestei inițiative.  

Astfel, domnul secretar de stat Ion Cîmpeanu a subliniat faptul că, documentul 
legislativ se înscrie în contextul mai larg al unei inițiative a Comisiei privind dezvoltarea 
durabilă. Astfel, această propunere pune bazele unui cadru al Uniunii Europene ce așază 
considerațiile de mediu, sociale și de guvernanță în centrul sistemului financiar, pentru a 
sprijini procesul de transformare a economiei Europei într-un sistem circular, mai verde și 
mai rezilient.  

În continuare, domnul secretar de stat Ion Cîmpeanu a precizat faptul că, prezenta 
propunere prevede criterii de durabilitate ecologică pentru activitățile economice și o 
procedură pentru identificarea investițiilor durabile din punct de vedere ecologic, pentru a 
evita denaturările pieței unice a Uniunii Europene din cauza diferențelor de interpretare a 
acestui concept între statele membre. Conform acestor criterii, activitatea economică ar 
trebui să contribuie în mod substanțial la unul sau mai multe obiective de mediu fără a 
provoca daune semnificative oricărui altul. Astfel, aceste obiective de mediu sunt: 
atenuarea schimbărilor climatice; adaptarea la schimbările climatice; utilizarea durabilă și 
protecția resurselor de apă și marine; trecerea la o economie circulară, prevenirea și 
reciclarea deșeurilor;  prevenirea și controlul poluării precum și, protecția ecosi stemelor 
sănătoase. 

     Reprezentantul Ministerului Finan țelor Publice, domnul secretar de stat Florin Iura, 
a dorit să precizeze faptul că ministerul susține adoptarea unui proiect de opinie favorabil 
asupra acestei inițiative europene. 

    În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,                         
aprobarea unui proiect de opinie favorabil asupra propunerii de Regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru de facilitare a 
investițiilor durabile, pe care să îl înainteze Comisiei pentru afaceri europene a Camerei 
Deputaţilor.       

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în ziua de 26 septembrie 2018, în intervalul orar 1500-1800, respectiv, în ziua 
de 27 septembrie 2018, în intervalul orar 830-1230 având următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege privind elaborarea și actualizarea  Strategiei naționale pe 
termen lung ”România 2040”, PL-x 433/2018  – studiu; 

    2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului        
nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental ”INVESTEȘTE ÎN 
TINE”, procedură de urgență, PL-x 474/2018  – 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 
                                                                                                                                    Alina Cristina Hodivoianu 
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