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 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 19 octombrie 2021, începând cu ora 1300, conform 

programului aprobat de Birourile permanente reunite. 

  Din totalul de 19 de membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și 

privatizare, au participat toți deputaţii.  Astfel, la sediul Camerei Deputaților, în sala de 

ședință, au fost prezenți 17 deputați, la audierea doamnei Cristina Mădălina Prună iar la 

audierea domnului Claudiu-Iulius-Gavril Năsui, au fost prezenți 18 deputați. 

Doamna deputat Pollyanna-Hanellore Hangan a participat, la lucrările comune ale celor 

patru Comisii, prin mijloace electronice. Domnul deputat George-Cristian Tuță a participat 

prin mijloace electronice, la audierea doamnei Cristina Mădălina Prună iar la audierea 

domnului Claudiu-Iulius-Gavril Năsui a fost prezent în sala de ședință a lucrărilor celor patru 

Comisii.  

Doamna deputat Alexandra Presură a fost înlocuită de doamna deputat Daniela Oteșanu. 

Domnul deputat Andrei Daniel Gheorghe a fost înlocuit de domnul deputat Gheorghe 

Pecingină. 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse de către domnul deputat Bende Sándor, 

preşedintele Comisiei pentru industrii și servicii. 

Şedinţa comună a Comisiilor a avut următoarea ordine de zi: 

         1 . Audierea doamnei Cristina Mădălina Prună, candidat pentru ocuparea funcţiei de  

ministru al Energiei. 

2. Audierea domnului Claudiu-Iulius-Gavril Năsui, candidat pentru ocuparea funcţiei 

de  ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. 
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         La primul punct al ordinii de zi parlamentarii celor patru Comisii au audiat-o pe 

doamna Cristina Mădălina Prună, candidat pentru ocuparea funcţiei de  ministru al 

Energiei. 

Doamna Cristina Mădălina Prună, candidat pentru ocuparea funcției de ministru al 

Energiei  s-a referit la priorităţile din domeniile ce fac obiectul audierii, așa cum sunt redate 

în Programul de guvernare. 

Domnia sa a făcut o prezentare a obiectivelor strategice prevăzute în Programul de 

guvernare, și anume, deblocarea investițiilor în exploatarea zăcămintelor de gaze de mare 

adâncime din Marea Neagră, eliminarea monopolului OPCOM de pe piața bursieră de 

tranzacționare a energiei electrice, reformarea Complexului Energetic Oltenia, principalul 

producător de energie electrică pe bază de cărbune precum și încurajarea programelor de 

eficiență energetică. 

 Deputații și senatorii i-au adresat întrebări doamnei Cristina Mădălina Prună, candidat 

pentru ocuparea funcției de ministru al Energiei,  solicitând clarificări și precizări.  

Doamna Cristina Mădălina Prună, candidat pentru ocuparea funcției de ministru al 

Energiei, a răspuns tuturor întrebărilor.   

În urma audierii, Comisiile au avizat negativ candidatura doamnei Prună Cristina 

Mădălina, la funcția de ministru al Ministerului Energiei, cu 14 voturi pentru și                          

27 voturi împotrivă și 12 abțineri. 

 

 

  La punctul doi al ordinii de zi parlamentarii celor patru Comisii l-au audiat pe domnul 

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui, candidat pentru ocuparea funcţiei de  ministru al Economiei, 

Antreprenoriatului și Turismului. 

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui, candidat pentru ocuparea funcției de ministru 

al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului s-a referit la priorităţile din domeniile ce 

fac obiectul audierii, așa cum sunt redate în Programul de guvernare. 

Domnia sa a făcut o prezentare a obiectivelor strategice prevăzute în Programul de 

guvernare, și anume, gestiunea portofoliului e companii de stat, finanțarea schemelor de 

ajutor de stat restante, decăpușarea companiilor de stat, respectiv, antreprenoriat fără 

birocrație.  

Deputații și senatorii i-au adresat întrebări domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui, 

candidat pentru ocuparea funcției de ministru al Economiei, Antreprenoriatului și 

Turismului,  solicitând clarificări și precizări.  

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui, candidat pentru ocuparea funcției de ministru 

al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a răspuns tuturor întrebărilor.   

În urma audierii, membrii celor patru Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi            

(13 voturi pentru și 22 voturi împotrivă și 11 abțineri), avizarea nefavorabilă a 

candidaturii domnului Claudiu-Iulius-Gavril Năsui pentru ocuparea funcției de ministru 

al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, nefiind întrunit numărul necesar de 

voturi pentru avizarea favorabilă. 
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     Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în 

ziua de în ziua de 21 octombrie 2021, în intervalul orar 830-1300,  având următoarea ordine 

de zi:  

  1. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 a 

societăților,    Pl-x nr. 60/2018- fond comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități, 

documentare și consultare; 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 a 

societăților, Pl-x nr. 61/2018- fond comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități, 

documentare și consultare; 

3. Proiectul de Lege pentru completarea articolului 2 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de 

Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea               

nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, PL-x nr. 172/2020 - aviz, 

documentare și consultare; 

4. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,                

PL-x nr. 321/2021- aviz, documentare și consultare; 

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 53/2021 

pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare 

pentru plata creanțelor salariale, procedură de urgență, PL-x nr. 348/2021-aviz, 

documentare și consultare; 

6. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 3 alin.(3) din Legea cooperației 

agricole nr. 566/2004, Pl-x nr. 364/2021-aviz, documentare și consultare; 

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 57/2021 

pentru stabilirea unor măsuri privind finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor de investiții 

din cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții, procedură de urgență, PL-x nr. 384/2021-

aviz, documentare și consultare; 

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2021 

pentru abrogarea art. 72 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind 

reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea 

unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a 

Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, procedură de urgență, 

PL-x nr. 392/2021-aviz, documentare și consultare. 

 
                        

                PREŞEDINTE 
 

          Costel Neculai DUNAVA 
 
 

                                                 SECRETAR 
 

          Gheorghe Șoldan 
               
 

                               Consilieri parlamentari: 

            Alina Cristina Hodivoianu                         
                                                                                                                                                   Anca Magdalena Chiser 
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