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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a început lucrările în 
ziua de 04 martie 2014, în comun cu Comisia pentru industrii și servicii respectiv 
Comisia economică, industrii și servicii și Comisia pentru privatizare și 
administrarea activelor statului din Senat.  

Din totalul de 25 de membri ai Comisiei, au participat 24 deputaţi. Domnul 
deputat Nicolae Bănicioiu a absentat de la lucrările Comisiei.   

Lucrările au fost conduse, alternativ, de către domnul deputat Iulian Iancu, 
președintele Comisiei pentru industrii și servicii respectiv domnul deputat Mihai 
Tudose, preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. 
  La lucările celor patru comisii parlamentare reunite, au participat, în calitate de 
invitaţi: domnul Constantin Niță, candidat la functia de Ministru, Ministerul 
Economiei, domnul Răzvan-Eugen Nicolescu, candidat la functia de Ministru-delegat 
pentru Energie, domnul Florin-Nicolae Jianu, candidat la funcția de Ministru-delegat 
pe Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediului de Afaceri şi Turism. 
  Ordinea de zi a ședintei comune a celor patru Comisii parlamentare a fost 
următoarea: 

1.Audierea candidatului la funcția de Ministru, Ministerul Economiei, domnul 
Constantin Niță; 

2.Audierea candidatului la funcția de Ministru-delegat pentru Energie, domnul 
Răzvan-Eugen Nicolescu; 

3.Audierea candidatului la funcția de Ministru-delegat pe Întreprinderi  Mici şi 
Mijlocii, Mediului de Afaceri şi Turism, domnul Florin-Nicolae Jianu. 

 
 La punctul 1 al ordinii de zi, a fost înscrisă audierea candidatului la funcția de 
Ministru, Ministerul Economiei, domnul Constantin Niță.  

Candidatul la funcția de Ministru, Ministerul Economiei, domnul Constantin      
Niță, a prezentat, pe scurt,  prioritățile domeniului economic în perioada următoare 
precum si programele aflate în derulare.  
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Au fost adresate întrebări candidatului la funcția de Ministru al 
Economiei, domnul Constantin Niță,  parlamentarii prezenți la dezbateri solicitând 
clarificări si precizări.  

In urma audierii, cu majoritate de voturi (28 voturi pentru, 9 voturi  împotrivă si 
2 abțineri) comisiile au avizat favorabil, candidatura domnului Constantin Niță, la 
funcția de Ministru al Economiei.  

 
 La al doilea punct al ordinii de zi, a fost înscrisă audierea candidatului la funcția 
de Ministru-delegat pentru Energie, domnul Răzvan-Eugen Nicolescu.  
 Candidatul la funcția de Ministru-delegat pentru Energie, domnul Răzvan-Eugen 
Nicolescu  a prezentat atât  prioritățile ministerului pentru următoarea periaodă, cât și 
proiectele de investiții propuse. 

Au fost adresate întrebări candidatului la funcția de Ministru-delegat pentru 
Energie, domnul Răzvan-Eugen Nicolescu, parlamentarii prezenți la dezbateri 
solicitând clarificări si precizări.  

In urma audierii, cu majoritate de voturi (36 de voturi pentru, 7 voturi impotrivă 
și 3 abțineri) comisiile parlamentare au avizat favorabil, candidatura domnului 
Răzvan-Eugen Nicolescu, la funcția de Ministru-delegat pentru Energie.   

 
 La al treilea punct al ordinii de zi, a fost înscrisă audierea candidatului la funcția 
de Ministru-delegat pe Întreprinderi Mici şi Mijlocii,  Mediului de Afaceri şi 
Turism, domnul Florin-Nicolae Jianu. 
 Candidatului la funcția de Ministru-delegat pe Întreprinderi Mici şi Mijlocii, 
Mediului de Afaceri şi Turism, domnul Florin-Nicolae Jianu a prezentat atât  
prioritățile ministerului în perioada următoare, cât și proiectele de investiții propuse. 
 Au fost adresate întrebări candidatului la funcția de Ministru-delegat pe 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediului de Afaceri şi Turism, domnul Florin-Nicolae 
Jianu,  parlamentarii prezenți la dezbateri solicitând clarificări si precizări.  
 In urma audierii, cu majoritate de voturi, (28 voturi pentru, 9 voturi împotrivă și 2 
abțineri) cele patru comisii parlamentare au avizat favorabil, candidatura domnului 
Florin-Nicolae Jianu, la funcția de Ministru-delegat pentru Întreprinderi Mici şi 
Mijlocii, Mediului de Afaceri şi Turism. 

 
 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a continuat lucrările în ziua de 04 martie 2014, în comun cu Comisia 
pentru transporturi si infrastructura din Camera Deputaților respectiv Comisia 
economică, industrii și servicii și Comisia pentru privatizare și administrarea 
activelor statului din Senat. 
 La lucările celor patru comisii parlamentare reunite, au participat, în calitate de 
invitat domnul Dan-Coman Şova, candidat la funcția de Ministru, Ministerul 
Transporturilor. 
   Ordinea de zi a ședintei comune a celor patru Comisii parlamentare a fost 
următoarea: 
 1.Audierea candidatului la funcția de Ministru, Ministerul Transporturilor, domnul 
Dan-Coman Şova. 
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 Candidatul la funcția de Ministru, Ministerul Transporturilor, domnul Dan-Coman 
Şova   a prezentat prioritățile ministerului pentru  următoarea perioadă, programele si 
proiectele care urmează să se finalizeze în acest an precum și proiectele de investiții 
propuse.   

Candidatul la funcția de Ministru, Ministerul Transporturilor, domnul Dan-
Coman Şova,  a răspuns întrebărilor formulate de parlamentari și a adus clarificări și 
precizări.  

In urma audierii, cele patru comisii parlamentare au  avizat favorabil, cu 
majoritate de voturi (41de voturi pentru și 10 voturi împotrivă) candidatura domnului 
Dan-Coman Șova, la funcția de Ministru al Transporturilor.  

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

în ziua de 05 martie 2014. 
Ordinea de zi a ședintei Comisiei, a fost următoarea: 

1. Propunerea legislativă privind economia socială Plx 25/2014 - 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 

în ziua de 06 martie 2014. 
Ordinea de zi a ședintei Comisiei, a fost următoarea: 
1 Propunerea legislativă privind interzicerea explorării şi exploatării prin 

fracturare (fisurare) hidraulică a hidrocarburilor gazoase sau lichide şi anularea 
licenţelor exclusive de explorare a proiectelor ce utilizează această metodă,            
Plx 469/2013 - studiu.  

În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie 
dat într-o şedinţă ulterioară.  

 
 

PREŞEDINTE 

       Mihai TUDOSE 

                                               SECRETAR,   

             Cornel ITU  

     

                   Consilieri parlamentari:   

Anca Chiser  

Alina Hodivoianu 
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