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SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  data de 22 decembrie 2016 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a început lucrările în ziua de 22 decembrie 
2016, cu prilejul alegerii biroului Comisiei.  

La lucrările Comisiei, din data de 22 decembrie 2016, au fost prezenţi următorii domni deputaţi:  
Mihai Tudose, Şimon Gheorghe, Ghilea Gavrilă, Mocanu Adrian, Itu Cornel, Antal Istvan-Janos, Botez Mihai-
Cătălin, Burciu Cristina, Gheorghe Andrei, Mihailescul Dumitru, Nechifor Cătălin-Ioan, Oprișcan Mihai Doru, 
Presură Alexandra, Stoica Bogdan-Alin,  Tripa Florin Dan și Vișan George-Gabriel. 

Au lipsit de la lucrările Comisiei următorii deputați:    doamna Bîzgan-Gayral Oana-Mioara,    domnul   
Eugen Durbacă,  domnul Pistru-Popa Eusebiu-Manea. 

La lucrările Comisiei a participat și domnul deputat Florin Iordache, vicepreședintele Camerei Deputaților, 
care a prezentat domnilor deputați lista cu propunerile nominale făcute de grupurile parlamentare cu privire la 
membrii biroului Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, respectiv, o funcție de președinte,  
3 funcții de vicepreședinte și 2 funcții de secretar ai Comisiei.  

Astfel, conform negocierilor dintre partidele politice, din partea Grupului Partidului Social Democrat, a 
fost nominalizat pentru funcția de președinte al Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, 
domnul deputat Mihai Tudose, pentru funcția de vicepreședinte al Comisiei, domnul deputat Gheorghe Șimon, iar 
pentru funcția de secretar al Comisiei, domnul deputat Cornel Itu. 

De asemenea, din partea Partidului Național Liberal,  pentru funcția de vicepreședinte al Comisiei, a fost 
nominalizat domnul deputat Gavrilă Ghilea. Din partea Partidului Mișcarea Populară,   domnul   deputat  
Adrian Mocanu a fost nominalizat pentru funcția de vicepreședinte. 

Pentru funcția de secretar al Comisie a fost nominalizat, din partea Alianței Liberalilor și Democraților,  
domnul  deputat Eugen Durbacă.  

Cu unanimitate de voturi, a fost ales biroul Comisie, după cum urmează: 
       - domnul deputat Mihai Tudose – președinte; 
       - domnul deputat Gheorghe Șimon – vicepreședinte; 
       - domnul deputat Gavrilă Ghilea – vicepreședinte; 
       - domnul deputat Adrian Mocanu – vicepreședinte; 
       - domnul deputat Cornel Itu – secretar; 
       - domnul deputat Eugen Durbacă – secretar. 
 
 

      PREŞEDINTE, 
 
     Mihai TUDOSE             SECRETAR,  
 
                              Cornel ITU       
 

                                                                                                                                                   Şef serviciu 
                                                                                                                                                  Lidia-Graziella Segărceanu 
 
 

                                                                                                                                                   Consilier parlamentar                                                                                                                                                                                                                                                        
                                       Alina Cristina Hodivoianu   
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