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

desfășurată prin mijloace electronice, din datele de 22 și 23 iunie 2020  
 
 

 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a început lucrările, 
prin mijloace electronice, în data de 22 iunie 2020.  

Din totalul de 16 membri ai Comisiei au fost prezenţi toți deputaţii. 
 Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
 1. Proiect de Lege pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte 
normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a 
Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 
decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a 
unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de 
modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a 
Regulamentelor (CE) nr.1060/2009 şi (UE) nr.648/2012, procedură de urgență,                
PL-x nr. 345/2020 -  studiu. 
 2. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal,  Pl-x nr. 361/2020 – 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 şi-a continuat lucrările, 
prin mijloace electronice, în data de 23 iunie 2020 în comun cu Comisia economică, 
industrii și servicii  și Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piată de 
capital din Senat și Comisia pentru buget, finante și bănci                                              
din Camera Deputaților. 

Din totalul de 16 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au fost prezenţi toți deputaţii. Domnul vicepreședinte Dumitru Mihalescul a 
fost înlocuit de doamna deputat Tudorița Lungu. 

Ședința comisiilor reunite a fost condusă de domnul președinte Gheorghe Șimon. 
 Şedinţa comună a celor patru comisii a avut un singur punct pe ordinea de zi și anume 
audierea candidatului pentru ocuparea functiei de presedinte–membru executiv al 
Consiliului Autoritătii de Supraveghere Financiară. 
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 Membrii celor patru Comisii s-au întrunit în şedinţa comună și au procedat la audierea 
candidatului înscris pentru ocuparea functiei de presedinte–membru executiv al 
Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, pe locul devenit vacant prin demisia 
domnului Badea Leonardo.  
 Numirea noului presedinte–membru executiv al Consiliului Autoritătii de 
Supraveghere Financiară se va face pe durata rămasă a mandatului început la data 
de 14 noiembrie 2018. 

Potrivit reglementărilor art. 52 din Regulamentul activităţilor comune                        
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, ședinta reunită a celor patru Comisii              
s-a desfăsurat prin mijloace electronice, candidatul fiind prezent în sala de sedință a 
Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare. 

Membrii celor patru Comisii au luat act de faptul că domnul Marcu Nicu, unicul 
candidat, a depus declaratie pe proprie răspundere că îndeplinește condit iile prevăzute la 
art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012, aprobată                        
cu modificări  și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările si completările 
ulterioare.   

Înainte de începerea audierii, membrii celor patru Comisii au aprobat                              
cu majoritate de voturi ( 52 de voturi pentru și 3 voturi împotrivă) procedura de lucru, 
respectiv: timpul alocat pentru sustinerea candidaturii și pentru adresarea întrebărilor de 
către membrii celor patru Comisii, precum și timpul alocat răspunsurilor la întrebări.  

Comisiile reunite au procedat la verificarea îndeplinirii conditiilor prevăzute de art. 9 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr. 113/2013, cu modificările si completările ulterioare, în vederea numirii 
domnului Marcu Nicu în functia de presedinte-membru executiv al Consiliului Autoritătii 
de Supraveghere Financiară.  

În continuare, candidatul și-a prezentat activitatea, competenţele profesionale şi a 
răspuns întrebărilor adresate de membrii celor patru Comisii. 

În ședința comună, votul deputaților și senatorilor a fost deschis, fiind exprimat atât de 
cei prezenți la sediul Parlamentului României, cât și prin mijloace electronice.  

În urma audierii si a votului exprimat, membrii celor patru Comisii au hotărât cu 
majoritate de voturi (51 de voturi pentru, 6 voturi împotriva si o abtinere)                   
să propună plenului Camerelor reunite numirea domnului  Marcu Nicu în functia de 
presedinte–membru executiv al Consiliului Autoritătii de Supraveghere Financiară.  
 
 
        PREŞEDINTE, 
 
         Gheorghe ȘIMON               
 
 
                                                                                                                    Consilier parlamentar,       
                 Anca Magdalena Chiser                                
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