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SINTEZA 

lucrărilor ședinței Comisiei pentru politică economică, reformă și 

privatizare din zilele de 23 și 24 noiembrie 2021 

 

Ședința Comisiei a început în ziua de 23 noiembrie 2021, în intervalul                          

1500 -1800 , având următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, 

procedură de urgență, fond comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci,                   

PL-x 509/2021 - documentare și consultare; 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.312/2015 

privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum 

şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 

financiar, procedură de urgență, fond comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi 

bănci - PL-x 510/2021 -  documentare și consultare; 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2021 

privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, 

procedură de urgență, PL-x 540/2021- documentare și consultare; 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.107/2021 pentru modificarea articolului unic din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art.II pct.9 şi 

art.III din Legea nr.295/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 

privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, 

procedură de urgență, PL-x 550/2021 - documentare și consultare; 

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor 

categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor 

economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea 

coronavirusului SARS CoV-2, procedură de urgență, PL-x 551/2021- documentare 

și consultare; 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.117/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii, 

procedură de urgență, PL-x 557/2021- documentare și consultare; 

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional 

privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi 
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pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, 

eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor 

rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii în dispoziţie pe piaţă, înmatriculării 

sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea, 

procedură de urgență, PL-x 558/2021- documentare și consultare; 

8. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca 

Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor, “Economia UE după pandemia de COVID-19: implicații pentru 

guvernanța economică” - COM(2021) 662 - documentare și consultare. 

Ședința Comisiei a continuat în ziua de 24 noiembrie 2021, cu prezența 

membrilor Comisiei atât la sediul Camerei Deputaților, cât și prin intermediul 

mijloacelor electronice, conform programului aprobat de Birourile permanente 

reunite, având pe ordinea de zi: 

1. Audierea domnului Virgil-Daniel Popescu, candidat pentru ocuparea 

funcţiei de  ministru al Energiei, în comun cu Comisia pentru industrii și 

servicii Camera Deputaților și Comisia economică, industrii și servicii, 

Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale din 

Senat (ora 12.45-13.30); 

2. Audierea domnului Florin Marian Spătaru, candidat pentru ocuparea 

funcţiei de  ministru al Economiei, în comun cu Comisia pentru industrii 

și servicii Camera Deputaților și Comisia economică, industrii și servicii 

Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale, 

Senat (ora 16.30- 17.10); 

3. Audierea domnului Constantin Daniel Cadariu, candidat pentru ocuparea 

funcției de ministru al Antreprenoriatului și Turismului, în comun cu 

Comisia pentru industrii și servicii Camera Deputaților și Comisia 

economică, industrii și servicii din Senat (ora 17.10- 17.45). 

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

și privatizare, au participat toți deputaţii.  

La audierea domnului Virgil Daniel Popescu, candidat pentru ocuparea funcţiei 

de ministru al Energiei, au participat la sediul Camerei Deputaților, în sala de ședință, 

17 deputați: Costel Neculai Dunava, Cristina Burciu, George-Adrian Paladi, Kelemen 

Attila, Bogdan-Alin Stoica, Gheorghe Șoldan, Mihai-Cătălin Botez, Andrei Daniel 

Gheorghe, Pollyanna-Hanellore Hangan, Radu-Iulian Molnar, Sorin Năcuță, 

Alexandra Presură, Paul Stancu, George Nicolae Simion, Maria Stoian, Gheorghe 

Șimon și Beniamin Todosiu. 

Domnii deputați Dumitru-Viorel Focșa și George-Cristian Tuță au participat 

prin intermediul mijloacelor electronice.  

La audierea domnului Florin Marian Spătaru, candidat pentru ocuparea 

funcţiei de  ministru al Economiei, au participat la sediul Camerei Deputaților, în 

sala de ședință, 14 deputați: Costel Neculai Dunava, Cristina Burciu, George-Adrian 

Paladi, Kelemen Attila, Gheorghe Șoldan, Mihai-Cătălin Botez, Andrei Daniel 

Gheorghe, Sorin Năcuță, Alexandra Presură, Paul Stancu, George Nicolae Simion, 

Maria Stoian, Gheorghe Șimon, Beniamin Todosiu. 

Doamna deputat Pollyanna Hanellore Hangan și domnii deputați Dumitru-

Viorel Focșa, Bogdan-Alin Stoica, Radu-Iulian Molnar și George-Cristian Tuță au 

participat prin intermediul mijloacelor electronice.  
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La audierea domnului Constantin-Daniel Cadariu, candidat pentru ocuparea 

funcţiei de  ministru al Economiei, au participat la sediul Camerei Deputaților, în 

sala de ședință, 14 deputați: Costel Neculai Dunava, Cristina Burciu, George-Adrian 

Paladi, Kelemen Attila, Gheorghe Șoldan, Mihai-Cătălin Botez, Andrei Daniel 

Gheorghe, Sorin Năcuță, Alexandra Presură, Paul Stancu, George Nicolae Simion, 

Maria Stoian, Gheorghe Șimon, Beniamin Todosiu. 

Doamna deputat Pollyanna Hanellore Hangan și domnii deputați Dumitru-

Viorel Focșa, Bogdan-Alin Stoica, Radu-Iulian Molnar și George-Cristian Tuță au 

participat prin intermediul mijloacelor electronice. 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse de către domnul deputat Bende 

Sándor, preşedintele Comisiei pentru industrii și servicii.  

La primul punct al ordinii de zi parlamentarii celor patru Comisii l-au audiat 

pe domnul Virgil Daniel Popescu, candidat pentru ocuparea funcţiei de ministru al 

Energiei. 

Domnul Virgil Daniel Popescu, candidat pentru ocuparea funcției de 

ministru al Energiei a prezentat succint priorităţile din domeniile ce fac obiectul 

audierii, precum și obiectivele strategice prevăzute în Programul de guvernare.  

  Deputații și senatorii i-au adresat întrebări domnului Virgil Daniel Popescu, 

candidat pentru ocuparea funcției de ministru al Energiei, solicitând clarificări și 

precizări.  

Domnul Virgil Daniel Popescu, candidat pentru ocuparea funcției de 

ministru al Energiei, a răspuns, pe larg, întrebărilor.   

  În urma exprimării votului, membrii celor patru Comisii au hotărât, cu 

majoritate de voturi (39 voturi pentru, 15 voturi împotrivă și 1 abținere), avizarea 

favorabilă a candidaturii domnului Virgil Daniel Popescu pentru ocuparea funcției 

de ministru al Energiei. 

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

domnul Florin Marian Spătaru, candidat pentru ocuparea funcţiei de ministru al 

Economiei. 

Domnul Florin Marian Spătaru, candidat pentru ocuparea funcției de 

ministru al Economiei, a prezentat succint priorităţile din domeniile ce fac obiectul 

audierii, precum și obiectivele strategice prevăzute în Programul de guvernare. 

Deputații și senatorii i-au adresat întrebări domnului Florin Marian Spătaru, 

candidat pentru ocuparea funcției de ministru al Economiei, solicitând clarificări 

și precizări.  

Domnul Florin Marian Spătaru, candidat pentru ocuparea funcției de 

ministru al Economiei a răspuns, pe larg, întrebărilor.   

  În urma exprimării votului, membrii celor patru Comisii au hotărât, cu 

majoritate de voturi (30 voturi pentru și 19 voturi împotrivă), avizarea 

favorabilă a candidaturii domnului Florin Marian Spătaru pentru ocuparea funcției 

de ministru al Economiei. 

La punctul trei al ordinii de zi parlamentarii celor trei comisii l-au audiat pe 

domnul Constantin Daniel Cadariu, candidat pentru ocuparea funcției de ministru 

al Antreprenoriatului și Turismului.  

Domnul Constantin Daniel Cadariu, candidat pentru ocuparea funcției de 

ministru al Antreprenoriatului și Turismului, a prezentat succint priorităţile din 
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domeniile ce fac obiectul audierii, precum și obiectivele strategice prevăzute în 

Programul de guvernare. 

Deputații și senatorii i-au adresat întrebări domnului Constantin Daniel 

Cadariu, candidat pentru ocuparea funcției de ministru al Antreprenoriatului și 

Turismului, solicitând clarificări și precizări.  

Domnul Constantin Daniel Cadariu, candidat pentru ocuparea funcției de 

ministru al Antreprenoriatului și Turismului, a răspuns, pe larg, tuturor 

întrebărilor.   

În urma exprimării votului, membrii celor trei Comisii au hotărât, cu majoritate 

de voturi (32 voturi pentru și 12 voturi împotrivă), avizarea favorabilă a 

candidaturii domnului Constantin-Daniel Cadariu pentru ocuparea funcției de 

ministru al Antreprenoriatului și Turismului. 

 

 

 
             PREŞEDINTE 

 

      Costel Neculai DUNAVA 

 

 

 

                                                    SECRETAR 

 

                                                        Bogdan Alin STOICA 

                 

 

                
                                                                                                                                 Consilier parlamentar 

                                                                                                                                 Anca Magdalena CHISER 

 

 

 

                    Consultant 

                                                                                               Cristian ISTRATE 
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