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

privatizare din  ziua de 22 decembrie 2009 
 

 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având 
cvorumul îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 22 decembrie 2009.  

La lucrările Comisiei din  ziua de 22 decembrie din totalul de 22 de 
membri au fost prezenţi 21 de deputaţi. Domnul deputat Cătălin Cherecheş a 
fost în concediu de odihnă. 

 Şedinţa Comisie a început în ziua de 22 decembrie 2009, în şedinţa 
comună. 
 Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
fost conduse alternativ de către domnul deputat Mihai Tudose, preşedinte, şi 
domnul Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
I. Audierea domnului Adriean Videanu, propus pentru funcţia de ministru 

al Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri– ora 11.00, şedinţă comună 
cu membrii Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, 
precum şi cu membrii Comisiei pentru privatizare şi administrarea activelor 
statului şi ai Comisiei economice, industrii şi servicii din cadrul Senatului. 

II. Audierea domnului Radu Berceanu, propus pentru funcţia de ministru al 
Transporturilor şi Infrastructurii – ora 13.00, şedinţă comună cu membrii 
Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, precum şi cu 
membrii Comisiei pentru privatizare şi administrarea activelor statului şi ai 
Comisiei economice, industrii şi servicii din cadrul Senatului 

Pentru punctul I al ordinii de zi, lucrările s-au desfăşurat în şedinţă 
comună cu membrii Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera 
Deputaţilor, precum şi cu membrii Comisiei pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi ai Comisiei economice, industrii şi 
servicii din cadrul Senatului. 

Candidatul la funcţia de ministru al Economiei şi Comerţului a prezentat 
noul  program de guvernare. 

Membrii Comisiilor de specialitate ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au 
adresat întrebări candidatului la funcţia de ministru al Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri, în legătură cu politica energetică, politica comercială a 
României, industria constructoare de automobile şi au solicitat unele clarificări 
referitoare la priorităţile domniei sale în domeniului de activitate al ministerului. 
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Domnul Adriean Videanu a răspuns întrebărilor formulate de membrii 
Comisiilor de specialitate şi a detaliat viziunea sa asupra obiectului de activitate 
şi al implicării Ministerului în politica economică a ţării noastre.  

Domnia sa a afirmat faptul că aria de competenţă a ministerului s-a extins, 
este Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi, pe lângă 
domeniile gestionate până în momentul de faţă şi anume sectorul energetic şi 
partea de industrie de apărare s-a extins la ceea ce înseamnă comerţ şi mediul de 
afaceri. În zona mediului de afaceri sunt incluse atât întreprinderile mici şi 
mijlocii şi tot ceea ce înseamnă sistem industrial major din România.  De aceea, 
responsabilitatea este una mai mare decât cea pe care Ministerul Economiei a 
gestionat-o. 

Obiectivele legate de zona energetică rămân aceleaşi. În zona industrială 
ele se completează cu un obiectiv major şi anume acela al programelor de 
creştere a competitivităţii mediului de afaceri şi stimularea producţiei autohtone 
pentru export şi procesul de reindustrializare a României de asemenea rămâne 
un obiectiv major. 

Sectorul energetic şi-a adus cea mai importantă contribuţie, tendinţele de 
creştere în sectorul energetic au fost în medie 10 procente, creşterea economică 
în sectorul energetic, ceea ce a făcut ca producţia industrială să aibă o diminuare 
accentuată în luna noiembrie, apropiindu-ne de zero. Avem o cădere în zona 
industrială de numai -0,7 ceea ce înseamnă practic din punctul meu de vedere 
stoparea căderii economice în zona producţiei industriale. Cu alte cuvinte, 
începând din acest moment, putem vorbi de relansarea economică, unde  în 
continuare sectorul energetic are o importanţă din ce în ce mai  mare. 
Rămânând ancoraţi în obiectivul politic pe care l-am avut şi anume acela de a 
restructura producţia de energie, astfel încât marea oportunitate pe care o are 
România în momentul de faţă,  să poată fi valorificată şi să nu transformăm 
oportunitatea într-un dezavantaj pe care România ar putea, dacă nu ar lua 
măsurile acum rapid în ceea ce înseamnă restructurarea producţiei de energie. 

Obiectivul major în ceea ce înseamnă restructurarea producţiei de energie 
rămâne acelaşi şi anume valorificarea resurselor energetice de bază, pentru că 
ştim cu toţii criza economică cu toate palierele ei astăzi, începe să-şi găsească 
soluţii la nivelul ţărilor dezvoltate din Uniunea Europeană, criza economică nu 
mai produce efecte, se vorbeşte de relansare, de creştere economică, ceea ce sper 
ca şi noi să putem vorbi din primul trimestru al anului 2010, dar foarte important 
este să  ţinem cont de cele două crize, care, conform tuturor evaluărilor vor 
persista multă vreme de acum încolo şi anume criza alimentară şi criza 
energetică.  

Domnia sa a afirmat faptul că consideră că unul din obiectivele importante 
şi fundamentale pe care ministerul va trebui să le gestioneze este rezolvarea 
acestei provocări a rezolvării crizei energetice şi, în special, prin valorificarea 
resurselor de bază energetice de care  România dispune.  

La fel de important este şi proiectul privind eficienţa energetică, iar aici 
Ministerul Economiei are un rol foarte important, s-au demarat o serie întreagă 
de proiecte la nivel naţional, corelat cu ceea înseamnă alte ministere şi anume 
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procesul de anvelopare al blocurilor, astfel încât pe tot lanţul de la producţie 
până la consumatorul final, procesul de eficienţă energetică să fie unul cât se 
poate de competitiv.  

Domnia sa a insistat pe  proiectele de eficienţă energetică, afirmând faptul 
că   România nu-şi mai poate permite să îşi valorifice ineficient resursele interne 
de care dispune, de aceea, corelat cu restructurarea producţiei de energie şi 
modernizarea sistemelor de transport, este important să existe un  ciclul integrat 
pe ceea ce înseamnă eficienţa energetică, astfel încât beneficiul pe ansamblul să 
fie unul major. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a făcut referire la diferenţele dintre 
programul prezentat astăzi, faţă de cel prezentat acum o lună, când era sub alt 
stindard şi anume faptul că  a apărut în plus următoarea sintagmă: „Guvernul va 
încuraja în acelaşi timp companiile româneşti să participe la alte programe 
regionale....” La Capitolul „Energie”, în vederea asigurării securităţii energetice, 
Guvernul va încuraja companiile româneşti, domnia sa a dorit să ştie cum anume 
va sprijini Guvernul aceste companii. 

Domnul Adriena Videanu a dorit să dea două exemple,  şi anume a doua 
centrală nucleară şi cea de-a doua hidrocentrală pe Dunăre, în structura celor 
două companii, probabil nu vor avea fluxul de numerar suficient, necesar ca să 
poată să participe în mod direct, de aceea statul român poate să vină cu un 
sistem de garanţii de a participa la aceste proiecte. Cele două proiecte pentru a 
putea  fi dezvoltate rapid, ele se vor face pe baza unui parteneriat public privat şi 
vom încuraja cele două companii să participe şi ele în structura celor două 
companii şi în structura celor două investiţii şi nu numai. 

În urma audierii, preşedintele de şedinţă a supus la vot candidatura 
domnului Adriean Videanu la funcţia de ministru al Economiei şi Comerţului. 

În urma exprimării votului nominal, cu 39 de voturi pentru şi                
19 împotrivă, membrii Comisiilor reunite au avizat favorabil candidatura 
domnului Adriean Videanu la funcţia de ministru al Economiei, Comerţului 
şi Mediului de Afaceri. 

  Pentru punctul II al ordinii de zi, lucrările s-au desfăşurat în şedinţă 
comună cu membrii Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera 
Deputaţilor, precum şi cu membrii Comisiei pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi ai Comisiei economice, industrii şi 
servicii din cadrul Senatului. 

      Candidatul la funcţia de ministru al Transporturilor şi Infrastructurii şi-a 
prezentat CV-ul şi  programul de guvernare, în faţa membrilor Comisiilor 
reunite. 

Membrii Comisiilor de specialitate ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au 
adresat întrebări candidatului la funcţia de ministru al Transporturilor şi 
Infrastructurii, în legătură cu noul program de guvernare, şi au solicitat unele 
clarificări referitoare la priorităţile domniei sale în domeniului de activitate al 
Ministerului de Transporturi şi Infrastructurii. 

Domnul Radu Berceanu, candidat la funcţia de ministru al Transporturilor 
şi Infrastructurii, a răspuns întrebărilor formulate de membrii Comisiilor de 
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specialitate şi a detaliat viziunea sa asupra obiectului de activitate şi al implicării 
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în politica economică a ţării 
noastre.  

În urma audierii, preşedintele de şedinţă a supus la vot candidatura 
domnului Radu Berceanu la funcţia de ministru al Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

În urma exprimării votului nominal, cu 39 de voturi  pentru, 13  împotrivă 
şi o abţinere, membrii Comisiilor reunite au avizat favorabil candidatura 
domnului Radu Berceanu la funcţia de ministru al Transporturilor şi 
Infrastructurii. 
                                                                                                                                                                          

PREŞEDINTE, 
 Mihai Tudose 
                                                                SECRETAR, 
                                                             Marin Almăjanu 
                             
  

           Consilier parlamentar: 
    Anca Chiser 

                                   Expert parlamentar:   
                                                                                                                  Nicoleta Ghencian
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