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PROCES VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare din  zilele de 20 şi 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.  

Pe ordinea de zi a Comisiei a fost înscris un singur punct:  
1. 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. 

Şedința 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, cu 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.  
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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.  

La lucrările Comisiilor reunite, din data de 21 decembrie 2012, din totalul de 
29 de membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, au 
fost prezenţi toţi deputaţii.  

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, s-a referit, pe scurt, la principalele priorităţi din domeniul economic, 
consolidarea fiscal-bugetară, precum și propunerile sale în domeniul reformelor 
structurale care să favorizeze procesul investițional respectiv fundamentarea unui 
ansamblu de politici macro-economice care sa prevină derapajele sau 
dezechilibrele economice.  

Domnia sa a precizat că pentru subiecte precum CupruMin, gazele de şist şi 
Roşia Montană trebuie să existe o soluţie economică fermă, care să respecte 
suveranitatea naţională asupra resurselor şi avizele de mediu. 

Domnul Varujan Vosganian, candidat  la funcția de ministru, Ministerul 
Economiei, a reafirmat angajamentul personal pentru accelerarea reformelor 
structurale precum şi de participare a României la mecanismele de coordonare a 
politicilor economice europene, ţara noastră menținându-şi obiectivul de aderare 
la zona euro. 

Au fost adresate întrebări domnului Varujan VOSGANIAN, candidat  la 
funcția de ministru, Ministerul Economiei, parlamentarii prezenți la dezbateri 
solicitând unele clarificări si precizări.  

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 a făcut o scurtă prezentare a priorităţilor din 
programul de guvernare în domeniul intreprinderilor mici și mijlocii, prin 
consolidarea instrumentelor de garantare si a Fondului de Contragarantare precum 
și a facilităților fiscale propuse în vederea creerii a noi locuri de muncă în acest 
domeniu.  

De asemenea, domnia sa a menționat unele măsuri din domeniul strategiei 
generale în domeniul turismului, al cooperării instituționale în sprijinul 
promovării turistice și măsurile fiscale pentru stimularea turismului românesc. 

Au fost adresate întrebări doamnei Maria GRAPINI, candidat la funcția de 
ministru-delegat pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism, 
parlamentarii prezenți la dezbateri solicitând unele clarificări si precizări.  

Doamna Maria GRAPINI, candidat la funcția de ministru-delegat pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism a răspuns pe larg 
acestor întrebări.    

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 Niță a făcut o prezentare a priorităţilor și a obiectivelor 
strategice prevăzute în programul de guvernare și anume securitatea energetică, 
cresterea competitivității, încurajarea investițiilor, stimularea investițiilor în 
producerea de energie regenerabilă. 

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 prezentat, pe scurt, obiectivele generale ale strategiei privind 
infrastructura rutieră și feroviară din România precum și o serie de măsuri 
concrete cum ar fi finalizarea autostrazii Nădlac-Arad-București, finalizarea 
autostrăzii Bucuresti-Ploiesti-Brasov sau a centurii Municipiului Bucuresti.  

De asemenea, domnul Relu Fenechiu. candidat la funcția de ministru, 
Ministerul Transporturilor, a subliniat necesitatea atragerii de capital privat prin 
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promovarea parteneriatelor public-privat, regandirea modului de alocare a 
subvențiilor pentru sustinerea transportului feroviar de călători.  

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 făcut o 
prezentare a obiectivului general al strategiei în domeniul proiectelor de 
infrastructură prioritare care îl reprezintă asigurarea condițiilor financiare, 
procedurale si contractuale adecvate demarării și finalizării cât mai rapide a acelor 
investiții majore care au un impact economic si social imediat. 

Domnia sa a prezentat câteva dintre principalele proiecte de infrastructură ce 
urmează a fi incluse în cadrul proiectelor de interes național. 

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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