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SINTEZA 

 lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare din  ziua de 20 si 21 decembrie 2012 

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 

îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 20 decembrie 2012. 
La lucrările Comisiei din ziua de 20 decembrie din totalul de 29 de 

membri, la şedinţă au fost prezenţi toţi deputaţii.  
La şedinţa Comisie din  ziua de 20 decembrie au fost prezenţi următorii 

domni deputaţi: Tudose Mihai, Nicolae Alexandri, Udriște Gheorghe, Dumitru 
Georgică, Itu Cornel, Adăscăliței Constantin, Bănicioiu Nicolae, Blăjuț Viorel –
Ionel, Bogdan Gheorghe- Dănuț, Caloianu Mario-Ernest, Chirvăsuță Laurențiu, 
Ciocan Dan, Fejér László Ődőn, Gerea Andrei-Dominic, Grama Horia, Guran 
Virgil, Măduța Flavius-Luigi, Nazare Alexandru, Neacșu Marian, Nicolae 
Florian, Palașcă Viorel, Smarandache Miron Alexandru, Stoica Ștefan-Bucur, 
Șimon Gheorghe, Teju Sorin, Țigăeru Roșca Laurențiu, Ursărescu Dorinel, 
Vainer Aurel, Vizitiu Sergiu-Constantin. 

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

În urma desemnării de către fiecare grup parlamentar a membrilor 
nominalizaţi pentru Biroul Comisiei a fost supusă la vot lista cu nominalizările 
după cum urmează: 

1. Pentru funcţia de preşedinte al Comisiei, domnul deputat Mihai Tudose, 
din partea grupului parlamentar al Partidului Social Democrat. 

2. Pentru funcţia de vicepreşedinte al Comisiei, domnul deputat Gheorghe 
Udriște, din partea grupului parlamentar al  Partidului Democrat-Liberal. 

3. Pentru funcţia de vicepreşedinte al Comisiei, domnul deputat Alexandri 
Nicolae, din partea grupului parlamentar al Partidului Național Liberal.  

4. Pentru funcţia de secretar al Comisiei, domnul deputat Cornel Itu, din 
partea grupului parlamentar al Partidului Social Democrat. 

5. Pentru funcţia de secretar al Comisiei, domnul deputat Georgică Dumitru, 
din partea grupului parlamentar al Partidului Conservator.  

În urma supunerii la vot a listei cu membri Biroului Comisiei, s-a aprobat cu 
unanimitate de voturi componenţa nominală susmenţionată. 
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Sedința  Comisiei a continuat, în ziua de 21 decembrie 2012, în comun cu 
Comisia pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, respectiv Comisia 
pentru privatizare şi administrarea activelor statului şi Comisia economică, 
industrii şi servicii din cadrul Senatului. 

La lucrările Comisiei din ziua de 21 decembrie din totalul de 29 de 
membri, la şedinţă au fost prezenţi toţi deputaţii și anume: Tudose Mihai, 
Nicolae Alexandri, Udriște Gheorghe, Dumitru Georgică, Itu Cornel, Adăscăliței 
Constantin, Bănicioiu Nicolae, Blăjuț Viorel–Ionel, Bogdan Gheorghe-Dănuț, 
Caloianu Mario-Ernest, Chirvăsuță Laurențiu, Ciocan Dan, Fejér László Ődőn, 
Gerea Andrei-Dominic, Grama Horia, Guran Virgil, Măduța Flavius-Luigi, 
Nazare Alexandru, Neacșu Marian, Nicolae Florian, Palașcă Viorel, 
Smarandache Miron Alexandru, Stoica Ștefan-Bucur, Șimon Gheorghe, Teju 
Sorin, Țigăeru Roșca Laurențiu, Ursărescu Dorinel, Vainer Aurel, Vizitiu 
Sergiu-Constantin. 

Sedința  Comisiilor reunite a avut următoarea ordine de zi: 
1. Audierea domnului Varujan VOSGANIAN, candidat  la funcția de 

ministru, Ministerul Economiei.  
2. Audierea doamnei Maria GRAPINI, candidat la funcția de               

ministru-delegat pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi 
Turism.  

3. Audierea domnului Constantin NIȚĂ, candidat la funcția de               
ministru-delegat pentru Energie.  

4. Audierea domnului Relu FENECHIU,  candidat la funcția de ministru, 
Ministerul Transporturilor. 

5. Audierea domnului Dan Coman ȘOVA, candidat la funcția de                
ministru-delegat pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Național și Investiții 
Străine.  

Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ de domnul deputat Mihai 
Tudose, preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
din Camera Deputaţilor și domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei 
pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor.  

La primul punct al ordinii de zi, a fost înscrisă audierea domnului Varujan 
VOSGANIAN, candidat  la funcția de ministru, Ministerul Economiei.  

Domnul Varujan VOSGANIAN, candidat  la funcția de ministru, Ministerul 
Economiei a răspuns întrebărilor.   

Preşedintele de şedinţă a propus supunerea la vot a candidaturii sale. În urma 
exprimării votului, cu majoritate de voturi (57 voturi pentru şi 11  voturi  
împotrivă), membrii Comisiilor reunite au avizat favorabil candidatura 
domnului Varujan VOSGANIAN la funcţia de ministru al Ministerului 
Economiei.  

La punctul 2 al ordinii de zi, a fost înscrisă audierea doamnei Maria 
GRAPINI, candidat la funcția de ministru-delegat pentru Întreprinderi Mici 
şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism.  
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Doamna Maria GRAPINI, candidat la funcția de ministru-delegat pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism a răspuns pe larg 
întrebărilor. 

Preşedintele de şedinţă a propus supunerea la vot a candidaturii sale. În urma 
exprimării votului, cu majoritate de voturi (57 voturi pentru, 8 voturi  
împotrivă şi 1 abţineri), membrii Comisiilor reunite au avizat favorabil 
candidatura doamnei Maria GRAPINI, candidat la funcția de ministru-
delegat pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism. 

La punctul 3 al ordinii de zi, a fost înscrisă audierea domnului Constantin 
NIȚĂ, candidat la funcția de ministru-delegat pentru Energie. 

Domnul Constantin Niţă a răspuns pe larg întrebărilor formulate de 
parlamentari. 

Preşedintele de şedinţă a propus supunerea la vot a candidaturii domnului 
Constantin NIȚĂ, la funcția de ministru-delegat pentru Energie. În urma 
exprimării votului, cu majoritate de voturi (57  voturi pentru şi 11 voturi 
împotrivă), membrii Comisiilor reunite au avizat favorabil candidatura 
domnului Constantin Niţă la funcţia de  ministru-delegat pentru Energie.  

La punctul 4  al ordinii de zi, a fost înscrisă audierea domnului Relu 
FENECHIU,  candidat la funcția de ministru, Ministerul Transporturilor.  

Domnul Relu Fenechiu candidat la funcția de ministru, Ministerul 
Transporturilor, a răspuns întrebărilor formulate de parlamentari, după care s-a 
trecut la procedura de vot.  

În urma exprimării votului, cu majoritate de voturi                
(57 de voturi pentru, 10 voturi împotrivă), membrii Comisiilor reunite au avizat 
favorabil candidatura domnului Relu Fenechiu la funcţia de ministru al 
Transporturilor. 

La punctul 5 al ordinii de zi, a fost înscrisă audierea domnului Dan Coman 
ȘOVA, candidat la funcția de ministru-delegat pentru Proiecte de 
Infrastructură de Interes Național și Investiții Străine.  

Domnul Dan Coman ȘOVA, candidat la funcția de ministru-delegat pentru 
Proiecte de Infrastructură de Interes Național și Investiții Străine a răspuns 
întrebărilor formulate de parlamentari. 

În urma exprimării votului, cu majoritate de voturi                
(57 de voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi 2 abţineri), membrii Comisiilor 
reunite au avizat favorabil candidatura domnului Dan Coman ȘOVA, la 
funcția de ministru-delegat pentru Proiecte de Infrastructură de Interes 
Național și Investiții Străine. 

 
     PREŞEDINTE 
    Mihai TUDOSE 
                                                         SECRETAR 
                                                           Cornel ITU                      

                                                                                                       
Consilier  parlamentar: 

                        Anca Chiser 
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