
 

 
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 
 

                                                                                                                                          Nr. 4c-1/ 41/27.02.2020 
SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare  
din  zilele de 25, 26 și 27 februarie 2020 

 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfășurat lucrările în ziua de                   
25  februarie 2020,  în intervalul orar 0830 -1000,  respectiv, 1500 - 1800. 

La lucrările ședinței Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: Gheorghe Șimon, Gavrilă Ghilea, 
Cornel Itu, Mihai Cătălin Botez, Cristina Burciu, Andrei Daniel Gheorghe, Dumitru Mihalescul, Laurențiu 
Nistor, Florin-Dan Tripa. Doamna deputat Alexandra Presură a fost înlocuită de domnul deputat Radu 
Babuș. Au absentat de la lucrările Comisiei următorii deputați: Adrian Mocanu, István-János Antal, Eugen 
Durbacă, Doru Mihai Opriscan, Adrian-Claudiu Prisnel, Eusebiu-Manea Pistru-Popa și Alin Bogdan 
Stoica.  

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Gheorghe Șimon. 
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

       1. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență 93/2012 privind înființarea, 
organizarea și funct ionarea Autoritatii de Supraveghere Financiară, Pl-x 659/2019 – Camera 
Deputaţilor este prima Cameră sesizată - fond comun cu Comisia pentru buget,  finanţe şi bănci. 
       2. Reexaminarea Legii privind elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale pe termen lung 
"România 2040", ca urmare a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 404 din 6 iunie 2019, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din  16 iulie 2019, PL-x 433/2018/2019 – fond comun 
cu Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru buget,  finanţe şi bănci; 
       3. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European si Consiliu – Pregătirea Conferintei 
privind viitorul Europei, initiativă prioritară - COM (2020) 27 - inițiativă prioritară - examinare în 
fond.     
      La primul punct al ordinii de zi

      La dezbaterile ședinței Comisiei au participat, din partea Autorității de Supraveghere Financiară, 
doamna Elena Doina Dascălu, prim-vicepreşedinte, membru executiv, domnul Cristian Rosu, 
vicepreşedinte, membru executiv, sectorul asigurărilor–reasigurărilor și domnul Răducu Marian Petrescu, 
director, Direcția Juridică. 

 a fost înscrisă propunerea legislativă pentru modificarea 
Ordonanței de Urgență 93/2012 privind înființarea, organizarea și functionarea Autorităt ii de 
Supraveghere Financiară,  Pl-x 659/2019 – Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată - fond 
comun cu Comisia pentru buget,  finante şi banci. 

Domnul președinte Gheorghe Șimon  a precizat că s-a primit raport preliminar de respingere a 
inițiativei legislative, transmis Comisiei  de Comisia pentru buget, finante si bănci. 

Reprezentantul Autorității de Supraveghere Financiară, doamna Elena Doina Dascălu,                            
prim-vicepreşedinte, membru executiv, a subliniat faptul că punctul de vedere al A.S.F. a fost transmis 
celor două Comisii și a precizat faptul c ă nu sustine adoptarea acestei propuneri legislative, aducând 
argumente în acest sens. 
     În urma examinării initiativei legislative şi a opiniilor exprimate, domnul președinte Gheorghe 
Șimon le-a propus membrilor Comisiei respingerea inițiativei legislative. Supusă la vot, propunerea a 
fost aprobată cu majoritate de voturi  (4 voturi împotrivă).            
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În urma examinării initiativei legislative şi a punctelor de vedere exprimate, membrii celor două 
Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună Camerei Deputaților, respingerea  propunerii 
legislative. 
    La punctul doi al ordinii de zi

 Domnul presedinte Gheorghe Șimon  le-a prezentat membrilor Comisiei rapoartele preliminare de 
respingere a legii, transmise Comisiei noastre de Comisia juridică de disciplina si imunităti si Comisia 
pentru buget, finante și bănci. 

 a fost înscrisă reexaminarea Legii privind elaborarea şi actualizarea 
Strategiei naţionale pe termen lung "România 2040", ca urmare a Deciziei Curtii Constitutionale                   
nr. 404 din 6 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 16 iulie 
2019, PL-x 433/2018/2019 – fond comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia 
pentru buget,  finanţe şi bănci. 

În urma  reexaminării,  domnul presedinte  Gheorghe Șimon   le-a propus membrilor 
Comisiei respingerea legii ca urmare a Deciziei Curții Consti tuționale nr. 404 din 6 iunie 2019, care a 
declarat legea neconstitutională în ansamblul său. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată 
cu unanimitate de voturi. 

În  urma reexaminării şi a punctelor de vedere exprimate, membrii celor trei Comisii au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingere Legii privind 
elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale pe termen lung "România 2040", ca urmare a Deciziei 
Curții Constituționale nr. 404 din 6 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 580 din  16 iulie 2019, care a declarat legea neconstitutională în ansamblul său. 

La punctul trei al ordinii de zi

 La dezbaterile sedintei Comisiei a participat, din partea Ministerului Afacerilor Externe, doamna Iulia 
Matei, secretar de stat. 

 a fost înscrisă Comunicarea Comisiei către Parlamentul European 
și Consiliu – Pregătirea Conferintei privind viitorul Europei, initiativă prioritară,                                  
COM (2020) 27 - inițiativa prioritara - examinare în fond.    

     Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe, doamna Iulia Matei, secretar de stat, a  precizat faptul 
că ministerul susține adoptarea unui proiect de opinie favorabil asupra acestei inițiative. 
     În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (2 abtineri), aprobarea 
unui proiect de opinie favorabil  asupra  Comunicării  Comisiei către Parlamentul European si 
Consiliu - Pregătirea Conferintei privind viitorul Europei, pe care să îl inainteze Comisiei pentru afaceri 
europene a Camerei Deputatilor.     
     Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în ziua de        
26 februarie 2020, în intervalul orar orar 830-1200, respectiv, 1300-1800, respectiv în ziua de                      
27 februarie 2020, în intervalul  830 -1230, având următoarea ordine de zi:  
      1. Reexaminarea Legii privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - S.A., precum şi 
pentru modificarea unor acte normative, ca urmare a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 531 din 18 iulie 
2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 2 august 2019,                                  
PL-x 236/2018/2019 – studiu; 
      2.  Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2020 privind unele 
măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, PL-x  14/2020  – 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: 

                                                Alina Cristina Hodivoianu                                                                                    
                         Anca Magdalena Chiser 
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