
 

 
 

                                                        Parlamentul României 

                                                           Camera Deputaţilor 

                          Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 
 

                                                                                                                   Nr. 4c-1/37/04.02.2021 

 

SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din zilele de 2, 3 și 4 februarie 2021 

 

 

 La lucrările Comisiei din ziua de 2 februarie 2021, desfășurată atât cu 

prezenţa deputaţilor la sediul Camerei Deputaţilor cât și prin mijloace electronice, 

din totalul de 19 de membri au fost prezenţi toți deputaţii.  

Astfel, din totalul de 19 membri ai Comisiei au fost prezenți la sediul 

Camerei Deputaţilor, în sala de ședință, următorii deputați: Costel Neculai 

Dunava, Cristina Burciu,  George Adrian Paladi, Dumitru Viorel Focșa, Attila 

Kelemen,  Gheorghe Șoldan, Mihai Cătălin Botez, Valentin Ilie  Făgărășian, 

Anamaria Gavrilă, Pollyanna-Hanellore Hangan, Radu-Dinel Miruță, Sorin 

Năcuță,  Alexandra Presură, Paul Stancu, Maria Stoian, Gheorghe Șimon, Beniamin 

Todosiu și George-Cristian Tuță. 

Domnul deputat Bogdan Alin Stoica a participat la lucrările Comisiei prin 

mijloace electronice. 

      Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Costel Neculai 

Dunava. 

Pe ordinea de zi a Comisiei a fost înscris un singur punct:  

- Alegerea unui vicepreședinte al Comisiei pentru politică economică, 

reformă și privatizare.  

Cu adresa nr. 3b-18/94 din 1 februarie 2021, a fost înaintată Comisiei pentru 

politică economică, reformă şi privatizare propunerea Grupului parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor din Camera Deputaţilor, înregistrată sub            

nr. 4c-1/26 din  2 februarie 2021, prin care domnul deputat Dumitru-Viorel Focșa a 

fost nominalizat pentru ocuparea funcţiei de vicepreşedinte al Comisiei pentru 

politică economică, reformă şi privatizare. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava a supus la vot această propunere.  

       Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, numirea domnului 

deputat Dumitru-Viorel Focșa în funcţia de vicepreşedinte al                     

Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare.  

                                                                         

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 

lucrările în ziua de 3 februarie 2021, în intervalul orar orar 1000-1300, respectiv, 

1400-1800 , precum și în ziua de 4 februarie 2021, în intervalul  1000 -1300, 

respectiv, 1400-1800 având următoarea ordine de zi:  
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          1. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative și 

stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale, PL-x 202/2018 – 

studiu; 

           2.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative şi prorogarea 

unor termene, PL-x  439/2020 – studiu; 

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

nr. 103/2020 pentru prorogarea termenului de aplicare a măsurilor prevăzute de 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2018 privind adoptarea unor măsuri 

pentru siguranţa alimentării cu energie electrică, PL-x  442/2020 – studiu. 

 
      

 

     PREŞEDINTE 

 

        Costel Neculai DUNAVA 

 

 

 

                                                       SECRETAR 

 

            Gheorghe ȘOLDAN 

                                                                            

  

            Consilieri parlamentari: 

                         Alina Cristina Hodivoianu                                                                                    
             Anca Magdalena Chiser 
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