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PROCES-VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare,  

desfășurată prin mijloace electronice,  

din datele de 2 și 3 noiembrie 2020   

 

 

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

lucrările, prin mijloace electronice, în data de 2 noiembrie 2020.  

    Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

         1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  

nr.167/2020 privind unele măsuri pentru susţinerea activităţii unor aeroporturi 

regionale, în contextul crizei economice generată de pandemia COVID-19 şi pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.139/2020 privind 

instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societăţii "Compania 

naţională de transporturi aeriene române – TAROM" - S.A. şi Societăţii Blue Air 

Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul 

pandemiei de COVID-19, procedură de urgență, PL-x nr. 667/2020 – studiu. 

         2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.82 din 21 iulie 1992 

privind rezervele de stat, PL-x 618/2020 – 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 3 noiembrie 2020.  

Din totalul de 15 membri ai Comisiei au fost prezenţi 12 deputaţi.                  

Deputații Gheorghe Andrei Daniel, Prisnel Adrian-Claudiu și Bogdan Alin Stoica 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. Diverse, în cadrul căruia au fost dezbătute petițiile primite din partea 

Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România 

(C.O.T.A.R.), S.C. ANMAR Impex S.R.L., domnul Lucian Nicorescu, respectiv 

solicitarea de presă a ziarului Puterea. 
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La lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare a 

participat, în calitate de invitat, din partea Autorității de Supraveghere Financiară, 

domnul Călin Rangu, directorul Direcției Relații Publice, Petiții și Educație 

Financiară. 

Reprezentantul Autorității de Supraveghere Financiară, domnul Călin Rangu, 

directorul Direcției Relații Publice, Petiții și Educație Financiară a prezentat 

membrilor Comisiei punctul de vedere al A.S.F. transmis anterior și a răspuns pe larg 

întrebărilor adresate în cadrul ședinței. 

Domnul președinte Gheorghe Șimon a prezentat membrilor Comisiei petițiile 

adresate Comisiei din partea Confederației Operatorilor și Transportatorilor 

Autorizați din România (C.O.T.A.R.).   

Membrii Comisiei au analizat adresa referitoare la clarificări și informații 

suplimentare, transmisă de către C.O.T.A.R., printr-o scrisoare deschisă, către 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, în data de 24 aprilie 2020, transmisă și 

către Parlamentul României și redirecționată Comisiei, respectiv memoriul 

C.O.T.A.R. adresat Comisiei, precum și punctul de vedere al Autorității de 

Supraveghere Financiară, referitor la aspectele semnalate în aceste documente.                        

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă 

și privatizare au apreciat, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă),                           

că sesizările sunt neîntemeiate.   

Domnul președinte Gheorghe Șimon a prezentat membrilor Comisiei memoriul 

primit din partea S.C. ANMAR Impex SRL, transmis prin intermediul poștei 

electronice către Biroul Registratură și Arhivă din Camera Deputaților și 

redirecționat către Comisia noastră. 

Membrii Comisiei au analizat petiția primită din partea S.C. ANMAR Impex 

SRL precum și punctul de vedere referitor la aspectele semnalate în această petiție, 

transmis de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă 

și privatizare au apreciat, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă),                           

că sesizarea este neîntemeiată.   
Domnul președinte Gheorghe Șimon a prezentat membrilor Comisiei petițiile 

primite din partea domnului Lucian Nicorescu, transmise Comisiei prin intermediul 

poștei electronice.  

Membrii Comisiei au analizat memoriile primite din partea domnului Lucian 

Nicorescu precum și punctul de vedere transmis de Autoritatea de Supraveghere 

Financiară. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au apreciat, cu unanimitate de 

voturi, că obiectul petițiilor excedează domeniului de activitate al Comisiei 

pentru politică economică, reformă și privatizare, aceasta neanalizând situații 

individuale, petentul având posibilitatea de a se adresa organelor competente în cazul 

în care se consideră lezat în drepturi. 
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Domnul președinte Gheorghe Șimon a prezentat membrilor Comisiei, 

solicitarea de presă a ziarului Puterea, transmisă prin intermediul poștei electronice 

către Biroul Registratură și Arhivă din Camera Deputaților și redirecționată Comisiei. 

Membrii Comisiei au analizat solicitarea de presă a ziarului Puterea precum și 

punctul de vedere transmis de Autoritatea de Supraveghere Financiară. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au apreciat, cu majoritate de voturi 

(2 voturi împotrivă), că sesizarea este neîntemeiată. 
 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Gheorghe ȘIMON 

 

 

 

 

 
           
               Consilier parlamentar: 

              Anca Magdalena Chiser        
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