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PROCES VERBAL 
al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din  ziua de 20 decembrie 2008 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având 

cvorumul îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 20 decembrie 2008. 

La lucrările Comisiei din ziua de 20 decembrie din totalul de 25 de 

membri, la şedinţă au fost prezenţi toţi deputaţii.  

 

Pe ordinea de zi a Comisiei s-au aflat următoarele puncte: 

1.    Alegerea Biroului Comisiei. 

2.     Audierea domnului Adriean Videanu, candidat la funcţia de ministru 

al economiei - 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. 

3.     Audierea domnului Constantin Niţă, candidat la funcţia de ministru al 

IMM-urilor, comerţului şi mediului de afaceri - 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. 

4.   Audierea domnului Dan Nica, candidat la funcţia de vice-prim 

ministru - şedinţă comună cu membrii Comisiei economice, industrii şi servicii  

din cadrul Senatului. 
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 La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă alegerea Biroului 

Comisiei. 

 La şedinţa lucrărilor Comisiei a fost prezent, din partea Biroului 

Permanent, domnul secretar Valeriu Zgonea. 

 În urma desemnării de către fiecare grup parlamentar a membrilor 

nominalizaţi pentru Biroul Comisiei, domnul secretar Valeriu Zgonea a supus la 

vot lista cu nominalizările după cum urmează: 

 1. Pentru funcţia de preşedinte al Comisiei, domnul deputat Mihai 

Tudose, din partea grupului parlamentar al Alianţei Politice a Partidului Social 

Democrat şi a Partidului Conservator. 

 2. Pentru funcţia de vicepreşedinte al Comisiei, doamna deputat Mihaela 

Stoica, din partea grupului parlamentar al  Partidului Democrat-Liberal. 

 3. Pentru funcţia de vicepreşedinte al Comisiei, domnul deputat Aurel 

Vainer, din partea grupului parlamentar al minorităţilor naţionale.  

 4. Pentru funcţia de secretar al Comisiei, domnul deputat Cătălin 

Cherecheş, din partea grupului parlamentar al Alianţei Politice a Partidului 

Social Democrat şi a Partidului Conservator. 

 5. Pentru funcţia de secretar al Comisiei, domnul deputat Teodor 

Atanasiu, din partea grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal. 

 În urma supunerii la vot a listei cu membri Biroului Comisiei, s-a 

aprobat cu unanimitate de voturi componenţa nominală susmenţionată. 

Pentru punctul 2 al ordinii de zi, referitor la  audierea domnului Adriean 

Videanu, candidat la funcţia de ministru al economiei, 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. 

Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ de domnul deputat Mihai 

Tudose – preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din Camera Deputaţilor, de domnul deputat Iulian Iancu – preşedintele Comisiei 
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pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor şi de domnul senator Varujan 

Vosganian - preşedintele Comisiei economice, industrii şi servicii din cadrul 

Senatului. 

De asemenea, membrii Comisiilor, la propunerea preşedintelui de şedinţă, 

au stabilit modul în care se va desfăşura audierea candidatului la funcţia de 

Ministru al economiei. 

În acest sens, s-a hotărât ca, după prezentarea de către candidat a 

priorităţilor potrivit programului de guvernare, membrii Comisiilor să poată 

adresa întrebări. 

Domnul Adriean Videanu s-a referit, pe scurt, la principalele priorităţi din 

domeniul de activitate al Ministerului economiei. 

Membrii Comisiilor de specialitate ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

au adresat întrebări candidatului la funcţia de Ministru al economiei, solicitând 

unele clarificări. 

Domnul Adriean Videanu a răspuns pe larg întrebărilor formulate de 

membrii Comisiilor de specialitate, după care preşedintele de şedinţă a propus 

supunerea la vot a candidaturii sale. 

În urma exprimării votului, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă şi  6 

abţineri), membrii Comisiilor reunite au avizat favorabil candidatura 

domnului Adriean Videanu la funcţia de ministru al economiei. 

Pentru punctul 3 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, 

având ca obiect audierea domnului Constantin Niţă, candidat la funcţia de 

ministru al IMM-urilor, comerţului şi mediului de afaceri. 

S-a hotărât utilizarea aceloraşi modalităţi de audiere şi vot. 

După prezentarea priorităţilor din domeniul IMM-urilor, comerţului şi 

mediului de afaceri avute în vedere potrivit programului de guvernare, 

candidatului i s-au adresat întrebări. 
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Domnul Constantin Niţă a răspuns întrebărilor formulate de parlamentari, 

după care s-a trecut la procedura de vot. 

În urma exprimării votului, cu majoritate de voturi (5 abţineri), membrii 

Comisiilor reunite au avizat favorabil candidatura domnului Constantin Niţă 

la funcţia de ministru al IMM-urilor, comerţului şi mediului de afaceri. 

Lucrările Comisiei au continuat în şedinţă comună cu membrii Comisiei 

economice, industrii şi servicii  din cadrul Senatului, având ca obiect audierea 

domnului Dan Nica, candidat la funcţia de vice-prim ministru. 

S-a hotărât utilizarea aceloraşi modalităţi de audiere şi vot. 

Domnul Dan Nica, candidat la funcţia de vice-prim ministru, a precizat 

faptul că principalul său obiectiv va fi creşterea gradului de absorbţie a 

fondurilor europene şi a transparenţei activităţii agenţiilor din subordine. 

Domnia sa a spus că România are nevoie să promoveze serviciile societăţii 

informaţionale. Ulterior, candidatului i s-au adresat întrebări.  

Domnul Dan Nica a răspuns întrebărilor formulate de parlamentari, după 

care s-a trecut la procedura de vot. 

În urma exprimării votului, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă şi  3 

abţineri), membrii Comisiilor reunite au avizat favorabil candidatura 

domnului Dan Nica la funcţia de vice-prim ministru. 

 
PREŞEDINTE 

          Mihai TUDOSE 
 
                                                             SECRETAR 
                                                       Cătălin CHERECHEŞ                      
       
  

 
              Consilieri parlamentari: 

      Graziella Segărceanu  
            Anca Chiser 
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