
 
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 
 

                                                                                                                       Nr. 4c-1/175/29.04.2020 
 

SINTEZA  
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare  

din zilele de 27 și 28 aprilie 2020, desfășurată prin mijloace electronice  
 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfășurat lucrările 
prin mijloace electronice, în data de 27 aprilie 2020, având următoarea ordine de zi:  

1. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guve rnului 
nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, procedură de urgență , 
PLx 148/2020 – studiu. 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urg ență a Guvernului 
nr.71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, procedură de 
urgență, PLx 151/2020 – 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 28 aprilie 2020. Din totalul de 17 membri ai Comisiei 
pentru politică economică, reformă și privatizare, au participat toți deputaţi: Gheorghe 
Șimon, Gavrilă Ghilea, Adrian Mocanu, Cornel Itu, István-János Antal, Mihai Cătălin 
Botez, Cristina Burciu, Eugen Durbacă, Andrei Daniel Gheorghe, Dumitru Mihalescul, 
Laurențiu Nistor, Doru Mihai Oprișc an, Eusebiu-Manea Pistru-Popa Adrian-Claudiu 
Prisnel, Alexandra Presură, Alin Bogdan Stoica, Florin Dan Tripa. 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Gheorghe Șimon.  
Ședința a avut următoarea ordine de zi:  
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, procedură de urgență , 
PLx 148/2020 – aviz. 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, procedură de 
urgență, PLx 151/2020 – aviz comun cu Comisia economică, industrii și servicii din 
Senat. 

   La primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice și 
fiscal-bugetare, procedură de urgență, PLx 148/2020 –– aviz. 
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Domnul președinte Gheorghe Șimon 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 (1 vot împotrivă și o abținere). 
   La punctul doi al ordinii de zi 

   Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera 
Deputaților și cei ai Comisiei economice, industrii şi servicii din Senat au dezbătut 
proiectul de lege, în ședințe separate, desfășurate prin mijloace electronice, în data de 28 
aprilie 2020, respectiv 29 aprilie 2020.  

a fost înscris proiectul de lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2019 cu privire la rectificarea bugetului 
de stat pe anul 2019, procedură de urgență , PLx 151/2020 – aviz comun cu Comisia 
economică, industrii și servicii Senat. 

   In cadrul ședinței Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din 
Camera Deputaților,  domnul președinte Gheorghe Șimon a propus membrilor Comisiei 
avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma prezentată de ini țiator.  
   Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
   În urma dezbaterilor, membrii celor două  Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi 
(3 abțineri) , avizarea favorabilă a proiectului de lege,  în forma prezentată de 
iniţiator.  

 
 
 
 

        PREŞEDINTE, 
         Gheorghe ȘIMON            
 
 
 
 

   Consilier parlamentar       
                Anca Magdalena Chiser                                
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