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Sinteza 

 lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
din  zilele de 26, 27, 28 și 29 iunie 2017 

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare și Comisia pentru buget, finanțe și 

bănci din Camera Deputaților, împreună cu Comisia econom ică, industrii și servicii și Comisia pentru 
buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital din Senat, şi-au început lucrările ședinței comune în 
ziua de  26 iunie 2017, în intervalul orar 1600-1800 , având următoarea ordine de zi:  
     1. Audierea candidaţilor propuşi pentru ocuparea funcţiei vacante de  președinte - membru executiv 
și prim-vicepreşedinte - membru executiv în Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - Comun cu 
Comisia pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților, împreună cu Comisia economică, industrii și 
servicii și Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital din Senat.  
  La lucrările Comisiei din data de 26 iunie 2017, au fost prezenţi următorii domni deputaţi:                 
Laurențiu Nistor, Ghilea Gvrilă, Șimon Gheorghe, Mocanu Adrian, Cupă Ion, Itu Cornel, Antal István-János, 
Botez Mihai-Cătălin, Burciu Cristina, Durbacă Eugen, Gheorghe Andrei Daniel, Dumitru Mihalescul, 
Oprișcan Mihai Doru, Pistru-Popa Eusebiu-Manea, Presură Alexandra, Stoica Bogdan-Alin și  Tripa Florin-
Dan. 
  Domnul deputat George-Gabriel Vișan a fost înlocuit de doamna deputat Natalia Elena Intotero. 
Domnul deputat Mihai Tudose a fost înlocuit de doamna deputat Beatrice Tudor. Doamna deputat Oana-
Mioara Bîzgan-Gayral a absentat de la lucrările ședinței comune, aflându-se în delegație externă.  

Lucrările ședinței comune ale celor patru Comisii au fost conduse de domnul senator Eugen Orlando 
Teodorovici, președintele Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital. 

Au participat în calitate de invitaţi, în vederea audierii, candidații înscriși pentru ocuparea funcțiilor  de 
președinte ─ membru executiv, respectiv, prim-vicepreședinte ─ membru executiv în Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară, și anume: domnul Leonardo Badea, candidat pentru funcţia de preşedinte și domnul 
Ovidiu Răzvan Wlassopol - candidat pentru funcţia de prim-vicepreşedinte. 

Comisiile reunite au luat act de neprezentarea la audieri a domnului Marius Sorin Ovidiu Bota, 
candidat la funcția de  prim-vicepreşedinte ─ membru executiv în Consiliul Autorității de Supraveghere 
Financiară. 

Candidații audiați au făcut o prezentare a activităţii şi competenţelor lor profesionale şi au răspuns 
întrebărilor adresate de membrii Comisiilor de specialitate. 

După audierea fiecărui candidat în parte, s-a trecut la vot.  
În urma votului exprimat de membrii celor patru Comisii, candidaţii care au obţinut votul necesar pentru 

ocuparea funcţiilor pentru care s-au înscris, sunt următorii: 
- Domnul Leonardo Badea, candidat pentru funcţia de președinte, membru executiv în Consiliul 

Autorității de Supraveghere Financiară, a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi (4 abțineri); 
- Domnul Ovidiu Răzvan Wlassopol, candidat pentru funcţia de prim-vicepreşedinte ─ membru 

executiv în Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară, a fost avizat favorabil, cu  majoritate de voturi 
(5 voturi împotrivă și 6 abțineri). 
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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în zilele de  27 

iunie 2017 și 28 iunie 2017, în intervalul orar  1500-1800 , respectiv, 1400-1630   având următoarea ordine de 
zi:  

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului nr. 34/2017 privind 
gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar 
Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, 
procedură de urgență,  PL-x 233/2017  – studiu; 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea art.1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, procedură de urgență,  PL-x 
226/2017– studiu - comun cu Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia juridică de 
disciplină şi imunităţi. 

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, Comisia pentru industrii și servicii şi 
Comisia pentru transporturi și infrastructură din cadrul Camerei Deputaţilor, împreună cu Comisia 
economică, industrii şi servicii, Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului și 
privatizare, Comisia pentru dezvoltare și strategie economică, respectiv Comisia pentru transporturi și energie 
din Senat şi-au început lucrările şedinţei comune în ziua  de 29 iunie 2017, în intervalul orar 800-1400.  

  La lucrările Comisiei din data de 29 iunie 2017, au fost prezenţi următorii domni deputaţi:                 
Laurențiu Nistor, Ghilea Găvrilă, Mocanu Adrian, Itu Cornel, Antal István-János, Botez Mihai-Cătălin, 
Burciu Cristina, Gheorghe Andrei Daniel, Dumitru Mihalescul, Oprișcan Mihai Doru, Presură Alexandra, 
Stoica Bogdan-Alin, Tripa Florin-Dan și George-Gabriel Vișan. 
Domnul deputat Pistru-Popa Eusebiu-Manea a fost înlocuit de domnul deputat Lucian Bode. Domnul deputat 
Gheorghe Șimon a fost înlocuit de doamna deputat Tamara Dorina Ciofu. Domnul deputat Mihai Tudose a 
fost înlocuit de domnul deputat Bogdan Gheorghe Dănuț.  Doamna deputat Oana-Mioara Bîzgan-Gayral a 
absentat de la lucrările ședinței comune, aflându-se în delegație externă.  
Domnul deputat Eugen Durbacă a absentat de la lucrările ședinței comune. 

Lucrările ședinței comune ale Comisiilor au fost conduse de domnul deputat Iulian Iancu, președintele 
Comisiei pentru industrii și servicii.  
 

  Şedinţa comună a Comisiilor a avut următoarea ordine de zi: 
  1. Audierea domnului Mihai Fifor, candidat pentru funcţia de  Ministru al Economiei (comun cu 

Comisia pentru industrii și servicii din cadrul Camerei Deputaţilor, respectiv, Comisia economică, industrii şi 
servicii, Comisia pentru dezvoltare și strategie economică  şi Comisia pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului și privatizare din Senat); 

   2. Audierea domnului Toma-Florian Petcu, candidat pentru funcţia de Ministru al Energiei (comun 
cu Comisia pentru industrii și servicii din cadrul Camerei Deputaţilor, respectiv, Comisia economică, industrii 
şi servicii, Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului și privatizare, precum și  
Comisia pentru transporturi și energie din Senat); 

    3. Audierea domnului Ilan Laufer, candidat pentru funcţia de  Ministru pentru Mediul de Afaceri, 
Comerț și Antreprenoriat (comun cu Comisia pentru industrii și se rvicii din cadrul Camerei Deputaţilor, 
respectiv, Comisia economică, industrii şi servicii și Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea 
activelor statului și privatizare din Senat); 

   4. Audierea domnului Mircea Titus Dobre, candidat pentru funcţia de  Ministru al Turismului 
(comun cu Comisia pentru industrii și servicii din cadrul Camerei Deputaţilor, respectiv, Comisia economică, 
industrii şi servicii și Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului și privatizare din 
Senat); 

   5. Audierea domnului Alexandru-Răzvan Cuc, candidat pentru funcţia de Ministru al 
Transporturilor (comun cu Comisia pentru transporturi și infrastructură din cadrul Camerei Deputaţilor, 
respectiv, Comisia economică, industrii şi servicii şi Comisia pentru transporturi și energie din Senat). 
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Candidații audiați au făcut o prezentare a activităţii şi competenţelor lor profesionale şi au răspuns 

întrebărilor adresate de membrii Comisiilor reunite. 
După audierea fiecărui candidat, s-a trecut la vot.  
 

În urma audierii, cu majoritate de voturi (37 de voturi pentru și 17 voturi împotrivă) , Comisiile au 
avizat favorabil candidatura domnului Mihai Fifor pentru funcţia de Ministru al Economiei, având în vedere 
competenţa şi experienţa profesională aşa cum reies din C.V., claritatea prezentării programului de guvernare 
aferent domeniului, cu precizarea priorităţilor esenţiale precum şi promptitudinea răspunsurilor date la 
întrebările adresate pe parcursul şedinţei de audieri. 

 

În urma audierii, cu majoritate de voturi (36 de voturi pentru și 16 voturi împotrivă) , Comisiile au 
avizat favorabil candidatura domnului Toma-Florian Petcu pentru funcţia de Ministru al Energiei, având în 
vedere competenţa şi experienţa profesională aşa cum reies din C.V., claritatea prezentării programului de 
guvernare aferent domeniului, cu precizarea priorităţilor esenţiale precum şi promptitudinea răspunsurilor date 
la întrebările adresate pe parcursul şedinţei de audieri. 

 

În urma audierii, cu majoritate de voturi (35 de voturi pentru și 11 voturi împotrivă), Comisiile au 
avizat favorabil candidatura domnului Ilan Laufer pentru funcţia de Ministru pentru Mediul de Afaceri, 
Comerț și Antreprenoriat, având în vedere competenţa şi experienţa profesională aşa cum reies din C.V., 
claritatea prezentării programului de guvernare aferent domeniului, cu precizarea priorităţilor esenţiale precum 
şi promptitudinea răspunsurilor date la întrebările adresate pe parcursul şedinţei de audieri. 

 

În urma audierii, cu majoritate de voturi (36 de voturi pentru și 10 voturi împotrivă), Comisiile au 
avizat favorabil candidatura domnului Mircea Titus Dobre pentru funcţia de Ministru al Turismului, având 
în vedere competenţa şi experienţa profesională aşa cum reies din C.V., claritatea prezentării programului de 
guvernare aferent domeniului, cu precizarea priorităţilor esenţiale precum şi promptitudinea răspunsurilor date 
la întrebările adresate pe parcursul şedinţei de audieri. 

„ 

În urma audierii, cu majoritate de voturi (32 de voturi pentru și 12 voturi împo trivă), Comisiile au 
avizat favorabil candidatura domnului Alexandru-Răzvan Cuc, candidat pentru funcţia de Ministru al 
Transporturilor, având în vedere competenţa şi experienţa profesională aşa cum reies din C.V., claritatea 
prezentării programului de guvernare aferent domeniului, cu precizarea priorităţilor esenţiale precum şi 
promptitudinea răspunsurilor date la întrebările adresate pe parcursul şedinţei de audieri. 

 
 

               PREŞEDINTE, 
 
            Laurențiu NISTOR  
 
                                                                 SECRETAR,  
 
                                 Cornel  ITU       
 
                                      Consilieri parlamentari 
 

                                                                                                                                                  Alina Cristina Hodivoianu 
               

              Anda Constantinescu 
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