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

din  zilele de 17, 18, 19 și 20 februarie 2020 
 
 

     Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a  început lucrările în 
ziua de 17 februarie 2020, începând cu ora 1200,  având următoarea ordine de zi:  
           1. Legea privind elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale pe termen lung 
"România 2040", aflată în procedură de reexaminare ca urmare a Deciziei Curții 
Constituționale nr. 404 din 6 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României,    
Partea I, nr. 580 din 16 iulie 2019, PL-x 433/2018/2019  – studiu; 
           2. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență 93/2012 privind 
înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară,                     
Pl-x 659/2019  – 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    
şi Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale din Senat şi-au 
început lucrările şedinţei comune în ziua de 18 februarie 2019, începând cu ora 900, conform 
programului aprobat de Birourile permanente reunite. 

  Din totalul de 17 de membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și 
privatizare, au participat 13 deputaţi.  Doamna deputat Alexandra Presură și domnii deputați 
Adrian Mocanu, Eugen Durbacă și Pistru-Popa Eusebiu-Manea au absentat de la lucrările 
comune ale celor patru Comisii.  

Lucrările şedinţei comune au fost conduse, alternativ, de către domnul deputat Iulian 
Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii și servicii , respectiv, de domnul senator Daniel 
Cătălin Zamfir, președintele Comisiei economice, industrii şi 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. 
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Domnul Virgil-Daniel Popescu, candidat pentru ocuparea funcției de ministru al 
economiei, energiei și mediului de a faceri 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, securitatea energetică, creș terea competitivității, încurajarea 
investițiilor, respectiv, stimularea investițiilor în producerea de energie regenerabilă.  

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     
(23 voturi pentru și  21 voturi împotrivă), 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 19 februarie 2020, începând cu ora 900, respectiv, în ziua de                          
20 februarie 2020, în intervalul orar 830-1230,  având următoarea ordine de zi:  
           1. Proiectul de Lege privind funcționarea Băncii de Dezvol tare a României – 
Eximbank S.A., PL-x 457/2017  – studiu; 
           2. Proiectul de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Băncii de 
Dezvoltare a României – S.A., PL-x 57/2018  – studiu.                        

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

         Gheorghe ȘIMON  
                 

 
                               Consilieri parlamentari: 

            Alina Cristina Hodivoianu                         
                                                                                                                                                   Anca Magdalena Chiser 
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