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

privatizare din zilele de 22, 23 și 24 decembrie 2020 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 22 decembrie 2020. 

La lucrările Comisiei din ziua de 22 decembrie 2020, din totalul de 19 de 
membri, la şedinţă au fost prezenţi 15 deputaţii.  

Doamna deputat Alexandra Presură, respectiv domnul deputat George-
Cristian Tuță au lipsit motivat, fiind necesară prezența lor , în calitate de membri 
ai Biroului Permanent al Camerei Deputaților,  la ședințele de constituire a altor 
comisii parlamentare. 

Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor  nu ș i-a desemnat 
cei doi membri repartizați Comisiei.  

La lucrările Comisiei a participat domnul deputat Vasile-Daniel Suciu, 
membru al Biroului Permanent al Camerei Deputaților.   

Pe ordinea de zi a Comisiei a fost înscris un singur punct:  
1. Alegerea Biroului Comisiei. 
Domnul deputat Vasile-Daniel Suciu, membru al Biroului Permanent al 

Camerei Deputaților  a prezentat componența Biroului Comisiei și anume 
funcțiile de: președinte, trei vicepreședinți, trei secretari.  

Propunerile nominale pentru funcțiile din cadrul Biroului Comisiei au fost 
următoarele: 

1. pentru funcţia de preşedinte al Comisiei, domnul deputat Costel-Neculai 
Dunava, din partea grupului parlamentar al Partidului Social Democrat; 

2. pentru funcţia de vicepreşedinte al Comisiei, doamna deputat Cristina 
Burciu, din partea grupului parlamentar al  Partidului Național Liberal; 

3. pentru funcţia de vicepreşedinte al Comisiei, domnul deputat George 
Adrian Paladi, din partea grupului parlamentar al Partidului Social Democrat; 

4. pentru funcţia de secretar al Comisiei, domnul deputat Gheorghe Șoldan, 
din partea grupului parlamentar al Partidului Social Democrat; 

5. pentru funcţia de secretar al Comisiei, domnul deputat Kelemen Attila, din 
partea grupului parlamentar al Uniunii Democrate a Maghiarilor din România; 

6. pentru funcţia de secretar al Comisiei, domnul deputat Bogdan-Alin Stoica, 
din partea grupului parlamentar al Minorităților Naționale. 
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Aceste propuneri au fost supuse votului, componenţa nominală                    
sus-menţionată fiind aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
Şedința Comisiei a continuat, în ziua de 23 decembrie 2020, având 

următoarea ordine de zi: 
1.    Audierea   domnului   Virgil-Daniel  Popescu,   candidat  la  funcția  de  

ministru, Ministerul energiei, în comun cu Comisia pentru industrii și servicii din 
Camera Deputaților  și Comisia economică, industrii și servicii , respectiv 
Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale din Senat.  

2.     Audierea domnului Claudiu Iulius Gavril Năsui, candidat la funcția de 
ministru, Ministerul economiei, antreprenoriatului și turismului , în comun cu 
Comisia pentru industrii și servicii din Camera Deputaților  și Comisia 
economică, industrii și servicii din Senat. 

La lucrările Comisiilor reunite, din data de 23 decembrie 2020, din totalul de 
19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare,  au fost 
prezenţi 17 deputaţi.  

Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor  nu și -a desemnat 
cei doi membri repartizați Comisiei.  

La primul punct al ordinii de zi,

Domnul Virgil-Daniel Popescu, candidat la funcția de ministru, Ministerul 
energiei, s-a referit la principalele priorităţi din domeniul energetic. 

 a fost înscrisă audierea domnului Virgil 
Daniel Popescu, candidat la funcția de ministru, Ministerul energiei, în comun cu 
Comisia pentru industrii și servicii din Camera Deputaților  și Comisia 
economică, industrii și servicii , respectiv Comisia pentru energie, infrastructură 
energetică și resurse minerale din Senat. 

Au fost adresate întrebări domnului Virgil-Daniel Popescu, candidat la 
funcția de ministru, Ministerul energiei, parlamentarii prezenți la dezbateri 
solicitând unele clarificări si precizări.  

Domnul Virgil-Daniel Popescu, candidat la funcția de ministru, Ministerul 
energiei, a răspuns, pe larg, întrebărilor.   

În urma exprimării votului, cu majoritate de voturi                                                 
(31 voturi pentru şi 18  voturi  împotrivă), membrii Comisiilor reunite au avizat 
favorabil candidatura domnului Virgil-Daniel Popescu, pentru ocuparea 
funcției de ministru, Ministerul Energiei. 

La punctul 2 al ordinii de zi,

Domnul Claudiu Iulius Gavril Năsui,  candidat la funcția de ministru, 
Ministerul economiei, antreprenoriatului și turismului , a făcut o prezentare a 
priorităţilor din programul de guvernare în domeniul economic.  

  a  fost  înscrisă  audierea domnului Claudiu 
Iulius Gavril Năsui,  candidat la funcția de ministru, Ministerul economiei, 
antreprenoriatului și turismului, în comun cu Comisia pentru industrii și servicii 
din  Camera Deputaților și Comisia economică, industrii și servicii din Senat. 

Au fost adresate întrebări domnului Claudiu Iulius Gavril Năsui,  candidat la 
funcția de ministru, Ministerul economiei, antreprenoriatului și turismului , 
parlamentarii prezenți la dezbateri solicitând unele clarificări și precizări.  
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Domnul Claudiu Iulius Gavril Năsui, candidat la funcția de ministru, 
Ministerul economiei, antreprenoriatului și turismului , a răspuns pe larg acestor 
întrebări.    

În urma exprimării votului, cu majoritate de voturi                                                  
(26 voturi pentru,  16 voturi  împotrivă), membrii Comisiilor reunite au avizat 
favorabil candidatura domnului Claudiu Iulius Gavril Năsui pentru funcția de 
ministru al economiei, antreprenoriatului și turismului. 

 

Şedința Comisiei a continuat, în ziua de 24 decembrie 2020, având 
următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea art.456 alin.(1) lit.h) din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, Pl-x 547/2020 – studiu. 
2. Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.227 din 2015 privind 
Codul Fiscal, Pl-x 617/2020 – studiu. 

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

 
     PREŞEDINTE 
 

        Costel-Neculai DUNAVA 
 
 
 

                                                         SECRETAR 
 
           Bogdan-Alin STOICA 
                                                                            
  

 
                                                                                                      Consilieri  parlamentari 

                          Anca Chiser 
                     Alina Hodivoianu 
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