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SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din 

data de 15 aprilie 2020, desfășurată prin mijloace electronice 
 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfășurat  lucrările 

în data de  15 aprilie 2020, prin mijloace electronice. 
Din totalul de 17 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și 

privatizare, au participat, prin mijloace electronice, următorii deputaţi: Gheorghe Șimon, 
Gavrilă Ghilea, Cornel Itu, István-János Antal, Mihai Cătălin Botez, Cristina Burciu, 
Eugen Durbacă, Andrei Daniel Gheorghe, Dumitru Mihalescul, Doru Mihai Oprișcan,  
Adrian-Claudiu Prisnel, Alexandra Presură, Alin Bogdan Stoica, Florin Dan Tripa.  

Au absentat deputații Adrian Mocanu, Laurențiu Nistor, Eusebiu-Manea Pistru-Popa. 
Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Gheorghe Șimon. 
Şedinţa Comisiei a avut un singur punct pe ordinea de zi și anume: 
Decretul Președintelui României nr. 240/2020 privind prelungirea  stării de 

urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 311 din 14 aprilie 2020, aviz comun cu Comisia economică, industrii şi servicii din 
Senat. 

Domnul preș edinte Gheorghe Șimon a prezentat, pe scurt, măsurile economice 
prevăzute în Decretul Președintelui României nr. 240/2020 privind prelungirea  stării de 
urgență pe teritoriul României. 

Domnul preș edinte Gheorghe Șimon a subliniat faptul că membrii Comisiei pentru 
politică economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaților și cei ai Comisiei 
economice, industrii şi servicii din Senat vor dezbate Decretul în ședințe separate, 
desfășurate fiecare dintre ele, prin mijloace electronice. 

În urma dezbaterilor desfășurate prin mijloace electronice, membrii celor două Comisii 
au hotărât, cu majoritate de voturi (22 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și o abținere), 
avizarea favorabilă a Decretului Președintelui României nr. 240/2020 privind 
prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 311 din 14 aprilie 2020. 

 
 

        PREŞEDINTE, 
 

       Gheorghe ȘIMON               
 
 
 

                       Consilier parlamentar:               
           Anca Magdalena Chiser      
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