
 
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 
 

                                                                                                                       Nr. 4c-1/99/15.04.2020 

PROCES-VERBAL 
al 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, 

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

au participat la sedință, prin mijloace electronice, 14 deputați. 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 președinte Gheorghe Șimon a prezentat, pe scurt, măsurile economice prevăzute 
în Decretul Președintelui României nr. 240/2020 privind prelungirea  stării de urgență pe 
teritoriul României și anume: introducerea unor noi reglementări în vederea asigurării 
securității alimentare a cetățenilor , posibilitatea plafonării prețurilor la medicamente și 
aparatură medicală, la alimentele de strictă necesitate și la serviciile de utilitate publică 
(energie electrică și termică, gaze, alimentare cu apă, salubritate, carburanți etc.). În situația 
în care se va constata o scădere a prețurilor la energie electrică și gaze naturale, pe piețele 
regionale, Guvernul va putea lua măsurile necesare astfel încât aceste scăderi să se reflecte 
parțial sau integral în prețul final de la nivelul consumatorilor. 

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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