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                                                                                                                       Nr. 4c-1/224/31.10.2019 

PROCES-VERBAL 
al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare  

din  zilele de 28, 30 și 31 octombrie 2019 
 

     Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a  început lucrările în 
ziua de 28 octombrie 2019, în intervalul orar 1600-1800,  având următoarea ordine de zi:  
           1. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul Fiscal al României, PL-x 433/2019  – studiu; 
           2. Proiectul de Lege pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Legea nr. 195/2018 
privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de 
reproducție, PL-x 474/2019  – studiu; 
           3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală şi a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi aprobarea 
unor măsuri fiscal-bugetare, PL-x 477/2019  – 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 și Comisia pentru industrii 
și servicii  din Camera Deputaţilor, împreună cu Comisia economică, industrii şi servicii 
precum şi Comisia pentru energie, infrastructură energetică și res urse minerale din Senat 
şi-au început lucrările şedinţei comune în ziua de 30 octombrie 2019, începând cu   ora 1100.  

  Din totalul de 18 de membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și 
privatizare, au participat 17 deputaţi.  Doamna deputat Cristina Burciu a absentat de la 
lucrările comune ale celor patru Comisii. Domnul deputat Laurențiu Nistor  a fost înlocuit de 
doamna deputat Daniela Oteșanu . Domnul deputat Alin Bogdan Stoica a fost înlocuit de 
doamna deputat Mariana Venera Popescu.  

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 a faceri s-a referit la principalele priorităţi din 
domeniile ce fac obiectul audierii, așa cum sunt redate în Programul de guvernare. 
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Domnia sa a făcut o prezentare a priorităţilor și a obiect ivelor strategice prevăzute în 
Programul de guvernare și anume secur itatea energetică, creș terea competitivității, 
încurajarea investițiilor, stimularea investițiilor în producerea de energie regenerabilă ș i a 
subliniat necesitatea înființării unui Departament de Energie în cadrul Ministerului 
Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri  care să asigure coordonarea unitară în 
domeniului energiei, care va avea ca sarcină monitorizarea realizării stocurilor de iarnă, 
coordonarea din punctul de vedere al Departamentului a acțiunilor specifice de sezon, în așa 
fel încât să mu existe probleme în alimentarea cu energie electrică și termică, gaze naturale 
și combustibil a populației, în această iarnă. 

De asemenea, domnul Virgil-Daniel Popescu,  candidat pentru ocuparea funcției de 
ministru al economiei, energiei și mediului de a faceri a menționat  unele măsuri din 
domeniul strategiei generale în domeniul turismului, al cooperării instituționale în sprijinul 
promovării turistice și măsurile fiscale pentru stimularea turismului românesc. 

Deputații și senatorii i-au adresat întrebări domnul Virgil-Daniel Popescu, candidat 
pentru ocuparea funcției de ministru al economiei, energiei și mediului de a faceri,  
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     
(31 voturi pentru, 7 voturi împotrivă și 9 abțineri) , avizarea favorabilă a candidaturii 
domnului Virgil-Daniel POPESCU pentru ocuparea funcției de ministru al economiei, 
energiei și mediului de afaceri. 
 

     Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările 
în ziua de 31 octombrie 2019, în intervalul orar 830-1230,  având următoarea ordine de zi:  
           1. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul Fiscal al României, PL-x 433/2019  – studiu; 
           2. Proiectul de Lege pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Legea nr. 195/2018 
privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de 
reproducție, PL-x 474/2019  – studiu; 
           3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală şi a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi aprobarea 
unor măsuri fiscal-bugetare, PL-x 477/2019  – studiu.                        

      În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat  
într-o şedinţă ulterioară.  
 
        PREŞEDINTE, 
 

         Gheorghe ȘIMON  
               SECRETAR,  
    

                  George-Gabriel VIȘAN     
 

                               Consilieri parlamentari: 
                       Anca Magdalena Chiser 

          Alina Cristina Hodivoianu                         
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