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SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare  

din  zilele de 2, 3, 4 și 5 martie 2020 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfășurat lucrările în ziua de     
2 martie 2020,  în intervalul orar 1600 - 1800. 

 Şedinţa Comisiei a avut 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 Curții Constituționale  nr. 531 
din 18 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 2 august 2019,       
PLx 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, procedură de 
urgență, PLx 14/2020 – studiu; 

       3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2019 pentru 
aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective 
efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat 
acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 
2019-2024, procedură de urgență, PLx 24/2020  – 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 în ziua de      
3  martie 2020,  începând cu ora 1230. 

La lucrările ședinței Comisiei din 3 martie 2020 au fost prezenţi următorii deputaţi: Gheorghe Șimon, 
Gavrilă Ghilea, István-János Antal, Mihai Cătălin Botez, Cristina Burciu, Andrei Daniel Gheorghe, 
Dumitru Mihalescul, Laurențiu Nistor, Alexandra Presură. 

Au absentat de la lucrările Comisiei următorii deputați: Adrian Mocanu, Eugen Durbacă, Dumitru 
Mihalescul, Doru Mihai Oprișcan, Eusebiu-Manea Pistru-Popa și Alin Bogdan Stoica. Domnul deputat 
Cornel Itu a fost înlocuit de domnul deputat Radu Babuș.  Domnul deputat Dan Florin Tripa a fost 
înlocuit de domnul deputat George Vișan. 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Gheorghe Șimon. 
Şedinţa Comisiei a avut 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 Curții Constituționale nr. 
531 din 18 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 2 august 
2019, PLx 236/2018/2019 – fond comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități; 
       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, procedură 
de urgență, PLx 14/2020 – aviz; 
       3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2019 pentru 
aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri 
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colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru 
care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune 
necompetitive în perioada 2019-2024, procedură de urgență, PLx 24/2020 – aviz. 
     La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă reexaminarea Legii privind înfiinţarea Fondului 
Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - S.A., precum şi pentru modificarea unor acte normative, ca 
urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 531 din 18 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 674 din     2 august 2019, PLx 236/2018/2019 – fond comun cu Comisia 
juridică, de disciplină și imunități. 
      La dezbaterile ședinței Comisiei a participat, din partea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului 
de Afaceri, doamna Daniela Nicolescu, secretar de stat. 

Domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a prezentat membrilor Comisiei raportul preliminar de 
respingere a legii, transmis Comisiei noastre de Comisia juridică de disciplină și imunități. 

În urma reexaminării, domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor Comisiei 
respingerea legii ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 531 din 18 iu lie 2019, care a declarat 
legea neconstituțională, 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 două Comisii au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea Legii 
privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - S.A., precum şi pentru modificarea 
unor acte normative, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 531 din 18 iulie 2019, care a 
declarat legea neconstituțională, în ansamblul său. 
    La punctul doi al ordinii de zi a fost înscris 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, procedură de urgență,   PLx 14/2020 – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei a participat, din partea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului 
de Afaceri, domnul Niculae Havrileț, secretar de stat. 
      În urma examinării inițiativei legislative şi a opiniilor exprimate, domnul președinte Gheorghe Șimon 
le-a propus membrilor Comisiei avizarea nefavorabilă a iniţiativei legislative. Supusă la vot inițiativa 
legislativă nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru avizarea negativă (5 voturi pentru, 2 voturi 
împotrivă și 3 abțineri). 
 Având în vedere cele menționate mai sus,  votul asupra iniţiativei legislative va fi reluat în ședința 
din săptămâna următoare.  

La punctul trei al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată 
persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare 
din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru 
facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024, procedură de 
urgență,   PLx 24/2020 – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei au participat, din partea Ministe rului Economiei, Energiei și 
Mediului de Afaceri, doamna Daniela Nicolescu, secretar de stat și domnul  Niculae Havrileț, secretar de 
stat. 
  În urma examinării inițiativei legislative şi a opiniilor exprimate, domnul președinte Gheorghe 
Șimon le-a propus membrilor Comisiei avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată 
de Senat. 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       
4 martie 2020, începând cu ora 1000, având următoarea ordine de zi:  
      1. Proiectul de Lege privind funcționarea Băncii de Dezvoltare a României – Eximbank S.A.,         
PL-x 457/2017 – studiu; 
      2. Proiectul de Lege privind înființarea, orga nizarea și funcționarea Băncii de Dezvoltare a României 
– S.A., procedură de urgență, PL-x  57/2018  – studiu. 
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      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 și Comisia pentru industrii și servicii  din 
Camera Deputaţilor, împreună cu Comisia economică, industrii şi servicii    şi Comisia pentru energie, 
infrastructură energetică și resurse minerale din Senat şi-au început lucrările şedinţei comune în ziua de 
5 martie 2020, începând cu ora 1200, conform programului aprobat de Birourile permanente reunite. 

  La lucrările ședinței comune ale celor patru Comisii din data de  5 martie 2020, au fost prezenţi 
următorii deputaţi: Gheorghe Șimon, Gavrilă Ghilea, István -János Antal, Mihai Cătălin Botez, Andrei 
Daniel Gheorghe, Dumitru Mihalescul, Laurențiu Nistor, Alexandra Presură, Adrian-Claudiu Prisnel și 
Alin Bogdan Stoica . Doamna deputat Cristina Burciu a fost înlocuită de domnul deputat Remus Adrian 
Borza. Domnii deputați Adrian Mocanu,Cornel Itu, Eugen Durbacă, Mihai Doru Oprișcan, Pistru -Popa 
Eusebiu-Manea și Dan Florin Tripa au absentat de la lucrările comune ale celor patru Comisii.  

Lucrările şedinţei comune au fost conduse de către domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele 
Comisiei pentru industrii și servicii. 

Şedinţa comună a Comisiilor a avut următoarea ordine de zi: 
  1. Audierea domnului Virgil-Daniel POPESCU, candidat pentru ocuparea funcţiei de  ministru 
al economiei, energiei și mediului de afaceri. 

Domnul Virgil-Daniel Popescu, candidat pentru ocuparea funcției de ministru al economiei, 
energiei și mediului de afaceri  s-a referit la priorităţile din domeniile ce fac obiectul audierii, așa cum 
sunt redate în Programul de guvernare. 

Deputații și senatorii i-au adresat întrebări domnul Virgil-Daniel Popescu, candidat pentru 
ocuparea funcției de ministru al economiei, energiei și mediului de afaceri,  solicitând clarificări și 
precizări.  

Domnul Virgil-Daniel Popescu, candidat pentru ocuparea funcției de ministru al economiei, 
energiei și mediului de afaceri a răspuns pe larg tuturor întrebărilor.   
       În urma audierii, membrii celor patru Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi (24 de voturi 
pentru, 4 voturi împotrivă și 3 abțineri) , avizarea favorabilă a candidaturii domnului Virgil-Daniel 
Popescu pentru ocuparea funcţiei de ministru al economiei, energiei și mediului de afaceri , având în 
vedere competenţa şi experienţa profesională, claritatea prezentării Programului de guvernare în 
domeniile ce au format obiectul audierii, cu precizarea priorităţilor esenţiale, precum şi promptitudinea 
răspunsurilor formulate la întrebările adresate pe parcursul şedinţei comune de audieri. 

 
 

 
 
         PREŞEDINTE, 
 
           Gheorghe ȘIMON  

                  
            Consilieri parlamentari: 

          Alina Cristina Hodivoianu   
                       Anca Magdalena Chiser 

                                                                                  
 


