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Sinteza şedinţei Comisiei 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. 
 La şedinţele Comisie din  ziua de 22 decembrie a.c. au fost prezenţi 
următorii domni deputaţi: Tudose Mihai, Stoica Mihaela, Vainer Aurel, 
Almăjanu Marin, Arion Viorel, Cărare Viorel, Gerea Andrei Dominic, Grama 
Horia, Iacob Strugaru Stelică,  Itu Cornel, Lupu Mihai, Neacşu Marian, Nistor 
Laurenţiu, Oprişcan Mihai Doru, Pál Árpád, Palaşcă Viorel, Păsat Dan, Popescu 
Adrian, Seremi Ştefan, Teodorescu Horia, Vreme Valerian.  
 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 
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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. 

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.  

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 
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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