
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru politică economică,      
     reformă şi privatizare 

        Bucureşti, 17.12.2014           
Nr. 4c-1/265 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare din zilele de 15, 16 şi 17 decembrie 2014 

 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 15 decembrie 2014, în comun cu Comisia 
pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi Comisia economică, industrii şi servicii din 
cadrul Senatului. 

La lucrările celor patru Comisii, din data de 15 decembrie 2014, din totalul 
de 26 de membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, au 
fost prezenţi 25 deputați, domnul deputat Gheorghe Udriste a absentat de la 
lucrările Comisiilor reunite. 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse alternativ de către domnul deputat 
Marian Neacșu, vicepreşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare din Camera Deputaţilor și domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele 
Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor.  

 
Pe ordinea de zi a celor patru Comisii a fost înscris următorul punct:  
1. Audierea domnului Mihai Tudose, candidat pentru funcția de ministru al  

Economiei, Comerţului şi Turismului – comun cu Comisia pentru industrii şi 
servicii din Camera Deputaţilor, Comisia pentru privatizare şi administrarea 
activelor statului, Comisia economică, industrii şi servicii din cadrul Senatului – 
aviz comun. 
 
 La lucrările celor patru  Comisii a participat, în calitate de invitat, domnul 
Mihai Tudose, candidat pentru funcția de ministru al Economiei, Comerţului şi 
Turismului. 
 

Pe punctul 1 al ordinii de zi a fost înscrisă audierea domnului Mihai 
Tudose, candidat pentru funcția de Ministru al Economiei, Comerţului şi 
Turismului – comun cu Comisia pentru industrii şi servicii din Camera 



 2

Deputaţilor, Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului, Comisia 
economică, industrii şi servicii din cadrul Senatului – aviz comun. 
  Domnul Mihai Tudose, candidat pentru funcția de Ministru al Economiei, 
Comerţului şi Turismului 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 să prevină 
derapajele sau dezechilibrele economice.  

Domnul Mihai Tudose, candidat pentru funcția de Ministru al Economiei, 
Comerţului şi Turismului a răspuns întrebărilor, parlamentarii prezenți la dezbateri 
solicitând unele clarificări si precizări.  
 Preşedintele de şedinţă a propus supunerea la vot a candidaturii sale. 
 În urma audierii, cu majoritate de voturi, membrii celor patru Comisii au 
avizat favorabil, candidatura domnului Mihai TUDOSE, la funcția de Ministru 
al Economiei, Comerţului şi Turismului. 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a continuat lucrările în ziua de 15 decembrie 2014, în comun cu 
Comisia pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, Comisia pentru 
privatizare şi administrarea activelor statului, Comisia economică, industrii şi 
servicii şi Comisia pentru transporturi şi energie din cadrul Senatului. 

La lucrările celor cinci Comisii, din data de 15 decembrie 2014, din totalul de 
26 de membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, au fost 
prezenţi 25 deputați, domnul deputat Gheorghe Udriste a absentat de la lucrările 
Comisiilor reunite. 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse alternativ de către domnul deputat 
Marian Neacșu, vicepreşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare din Camera Deputaţilor și domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele 
Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor.  

 
Pe ordinea de zi a celor cinci Comisii a fost înscris următorul punct:  

           1. Audierea domnului Andrei Dominic Gerea, candidat pentru funcţia de 
ministru al Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri – 
comun cu Comisia pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, Comisia 
pentru privatizare şi administrarea activelor statului, Comisia economică, industrii 
şi Comisia pentru transporturi şi energie din cadrul Senatului – aviz comun. 
 

La lucrările celor cinci Comisii a participat, în calitate de invitat, domnul 
Andrei Dominic Gerea, candidat pentru funcţia de ministru al Energiei, 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri. 
 

Pe punctul 1 al ordinii de zi a fost înscrisă audierea domnului Andrei 
Dominic Gerea, candidat pentru functia de Ministru al Energiei, Întreprinderilor 
Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri – comun cu Comisia pentru industrii şi 
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servicii din Camera Deputaţilor, Comisia pentru privatizare şi administrarea 
activelor statului, Comisia economică, industrii şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului – aviz comun. 

Domnul Andrei Dominic Gerea, candidat pentru functia de Ministru al 
Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri s-a referit, pe 
scurt, la principalele priorităţi din domeniul energetic precum și modalităţile de 
susţinere a activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii.  

Domnul Andrei Dominic Gerea, candidat pentru functia de Ministru al 
Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri a răspuns 
întrebărilor adresate de catre parlamentarii prezenți la dezbateri. 

În urma audierii, cu majoritate de voturi, membrii celor cinci Comisii au 
avizat favorabil, candidatura domnului Andrei Dominic GEREA, la funcția de 
Ministru al Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri. 

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 

îndeplinit, şi-a continuat lucrările în ziua de 16 decembrie 2014, în comun cu 
Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului din cadrul Senatului. 

La lucrările celor două Comisii, din data de 16 decembrie 2014, din totalul de 
26 de membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, au fost 
prezenţi 25 deputați, domnul deputat Gheorghe Udriste a absentat de la lucrările 
Comisiilor reunite, iar domnul deputat Mircea Cazan a fost înlocuit de domnul 
deputat Ioan Tămâian. 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse alternativ de către domnul deputat 
Marian Neacșu, vicepreşedintele 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 lucrările celor două Comisii a participat, în calitate de invitat, 
reprezentantul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, doamna 
Claudia Popescu, vicepreședinte.  

 
Pe ordinea de zi a celor două Comisii a fost înscris următorul punct:  
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 

şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Autoritatăţii pentru 
Administrarea Activelor Statului (anexa 3/53) - în comun cu Comisia pentru 
privatizare şi administrarea activelor statului din cadrul Senatului - aviz comun. 

 
La primul punct al ordinii de zi, a fost înscrisă şi avizarea proiectului Legii 

bugetului de stat pe anul 2015 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al 
Autoritatăţii pentru Administrarea Activelor Statului (anexa 3/53) - în comun 
cu Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului din cadrul 
Senatului - aviz comun. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului, doamna 
doamna Claudia Popescu, vicepreședinte, a făcut o scurtă prezentare a priorităţilor 
din programul de guvernare, susținând avizarea favorabilă a proiectului Legii 
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bugetului de stat pe anul 2015 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al 
Autoritatăţii pentru Administrarea Activelor Statului (anexa 3/53), în forma 
prezentată de Guvern. 

În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi,  proiectul Legii bugetului de 
stat pe anul 2015  şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Autorităţii 
pentru Administrarea Activelor Statului (anexa 3/53) au fost avizate favorabil.  
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a continuat lucrările în ziua de 16 decembrie 2014, în comun cu 
Comisia pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, Comisia pentru 
privatizare şi administrarea activelor statului, Comisia economică, industrii şi 
servicii şi Comisia pentru transporturi şi energie din cadrul Senatului. 

 
Pe ordinea de zi a celor cinci Comisii au fost înscrise următoarele puncte:  
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 şi 

anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Consiliul Concurenței                
(anexa 3/08) - în comun cu Comisia pentru industrii şi servicii din cadrul Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, industrii şi servicii,  Comisia pentru privatizare 
şi administrarea activelor statului respectiv Comisia pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului - aviz comun.  

 
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 

şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Consiliul Național de 
Soluționare a Contestațiilor (anexa 3/52) – în comun cu în comun cu Comisia 
pentru industrii şi servicii din cadrul Camerei Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii, Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului 
respectiv Comisia pentru transporturi şi energie din cadrul Senatului - aviz comun.  

 
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 

şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Secretariatului General al 
General al Guvernului, (anexa 3/13) – în comun cu Comisia pentru industrii şi 
servicii din cadrul Camerei Deputaţilor şi Comisia economică, industrii şi servicii,  
Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului respectiv Comisia 
pentru transporturi şi energie din cadrul Senatului - aviz comun.  
 

La lucrările Comisiilor reunite au participat, în calitate de invitați, 
reprezentanții: Secretariatului General al Guvernului, domnii Andrei Rizoiu, 
secretar de stat, Alexandru Năstase, Secretar de stat, Departamentul pentru 
infrastructura, Marius Popescu, director general; Compania Națională de 
Autostrăzi şi Drumuri Naționale din România, domnul Ion Manole, director 
general; Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor: domnul Bogdan 
Lehel Lorand, președinte; Consiliul Concurenței: domnii Otilian Neagoe, 
vicepresedinte,  Vasile Seclaman, secretar general si doamna Daniela Stroe, director 
buget. 
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La lucrările celor cinci Comisii, din data de 16 decembrie 2014, din totalul de 
26 de membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, au fost 
prezenţi 25 deputați, domnul deputat Gheorghe Udriste a absentat de la lucrările 
comisiilor reunite iar domnul deputat Mircea Cazan a fost înlocuit de domnul 
deputat Ioan Tămâian. 

Lucrările şedinţei celor cinci Comisii au fost conduse alternativ de către 
domnul deputat Marian Neacșu, vicepresedintele 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 punctul 1 al ordinii de zi, a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea 
proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 şi anexa la acesta cu privire la 
proiectul de buget al Consiliul Concurenței (anexa 3/08) - în comun cu Comisia 
pentru industrii şi servicii din cadrul Camerei Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii,  Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului şi 
Comisia pentru transporturi şi energie din cadrul Senatului- aviz comun.  

Reprezentantul Consiliului Concurenței, domnul Otilian Neagoe, 
vicepreședinte, a făcut o scurtă prezentare a principalelor puncte din Bugetul 
instituției, susținând avizarea favorabilă a proiectului Legii bugetului de stat pe 
anul 2015 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Consiliul 
Concurenței (anexa 3/08), în forma prezentată de Guvern.  

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, proiectul Legii bugetului de stat 
pe anul 2015 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de  buget al  Consiliului 
Concurenţei a fost avizat favorabil. 

 
           La punctul 2 al ordinii de zi, a fost înscrisă dezbaterea și avizarea 
proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 şi anexa la acesta cu privire la 
proiectul de buget al Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor                
(anexa 3/52) – în comun cu în comun cu Comisia pentru industrii şi servicii din 
cadrul Camerei Deputaţilor şi Comisia economică, industrii şi servicii, Comisia 
pentru privatizare şi administrarea activelor statului şi Comisia pentru transporturi 
şi energie din cadrul Senatului - aviz comun.  

  Reprezentantul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, 
domnul Bogdan Lehel Lorand, președinte, a făcut o scurtă prezentare a principalelor 
puncte din Bugetul instituției, susținând avizarea favorabilă a proiectului Legii 
bugetului de stat pe anul 2015 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al 
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (anexa 3/52), în forma 
prezentată de Guvern.  

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, proiectul Legii bugetului de stat 
pe anul 2015 şi anexele la acesta cu privire la proiectul de  buget al Consiliului 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, a fost avizat favorabil. 

 
La punctul 3 al ordinii de zi, a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea 

proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 şi anexa la acesta cu privire la 



 6

proiectul de buget al Secretariatului General al General al Guvernului,                
(anexa 3/13) – în comun cu Comisia pentru industrii şi servicii din cadrul Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, industrii şi servicii,  Comisia pentru privatizare 
şi administrarea activelor statului şi Comisia pentru transporturi şi energie din 
cadrul Senatului – aviz comun.  

Reprezentantul Secretariatului General al Guvernului, domnul Andrei Rizoiu 
secretar general al Guvernului, a prezentat, pe scurt, prioritățile Secretariatului 
General al Guvernului pentru anul 2015, proiectele de investiții propuse, domnia sa 
susţinând proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015 şi anexa la acesta cu 
privire la proiectul de buget al Secretariatului General al General al Guvernului, 
(anexa 3/13), în forma prezentată de Guvern.  

De asemenea, a menționat faptul că nu susține niciunul dintre amendamentele 
depuse la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015 şi anexa la acesta cu 
privire la proiectul de buget al Secretariatului General al General al Guvernului,               
(anexa 3/13). 

 Reprezentantul Secretariatului General al Guvernului, domnul Andrei Rizoiu 
secretar general al Guvernului,a răspuns întrebărilor formulate de parlamentari. 

În cadrul dezbaterilor, domnul deputat Răzvan Mironescu şi-a retras 
amendamentul formulat pentru proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015 şi 
anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Secretariatului General al 
General al Guvernului, (anexa 3/13). 

Supuse la vot, amendamentele depuse de domnii deputaţi şi senatori la 
proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015 şi anexa la acesta cu privire la 
proiectul de buget al Secretariatului General al General al Guvernului,             
(anexa 3/13), au fost respinse, cu majoritate de voturi, de membrii celor cinci 
Comisii reunite. 

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, proiectul Legii bugetului de stat 
pe anul 2015 şi anexele la acesta cu privire la proiectul de  buget al Secretariatului 
General al Guvernului, a fost avizat favorabil, cu amendamente respinse. 

 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a continuat lucrările în ziua de 17 decembrie 2014, în comun cu 
Comisia pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, Comisia pentru 
privatizare şi administrarea activelor statului şi Comisia economică, industrii şi 
servicii şi Comisia pentru transporturi si energie din cadrul Senatului. 

 
Pe ordinea de zi a celor cinci Comisii a fost înscris următorul punct:  

 1. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 şi 
anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Ministerul Economiei (inclusiv 
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism şi pentru 
Energie), (anexa 3/35) – în comun cu Comisia pentru industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia economică, industrii şi servicii,  Comisia pentru 
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privatizare şi administrarea activelor statului şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului – aviz comun.  
   

La lucrările Comisiilor reunite, din data de 17 decembrie 2014, din totalul de 
26 de membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, au fost 
prezenţi 25 de deputați, domnul deputat Gheorghe Udriste a absentat de la lucrările 
Comisiilor reunite, domnul deputat Mircea Cazan a fost înlocuit de domnul deputat 
Ioan Tămâian și domnul deputat Cristian Buican a fost înlocuit de către domnul 
deputat Radu Zlati. 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse alternativ de către domnul deputat 
Marian Neacșu, vicepreședintele 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 punctul 1 al ordinii de zi, a fost înscrisă dezbaterea și avizarea 

proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 şi anexa la acesta cu privire la 
proiectul de buget al Ministerul Economiei (inclusiv pentru Întreprinderi Mici şi 
Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism şi pentru Energie), (anexa 3/35) – în 
comun cu Comisia pentru industrii şi servicii din cadrul Camerei Deputaţilor şi 
Comisia economică, industrii şi servicii, Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi Comisia pentru transporturi şi energie din cadrul 
Senatului – aviz comun.  

Reprezentantul Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului,  domnul 
Mihai Tudose, ministru, a prezentat pe scurt structura Bugetului instituţiei propus 
pentru 2015.  

Domnia sa a declarat că susţine doar amendamentul formulat de domnul 
deputat Laurenţiu Nistor. Celelalte amendamente formulate de domnii deputaţi şi 
senatori deşi sunt pertinente și la obiect nu pot fi susținute, neputându-se îndeplini 
toate majorările de sume propuse prin amendamentele formulate din cauza 
condiționărilor bugetare pentru anul 2015. 

Supus la vot, amendamentul formulat de domnul deputat Laurenţiu Nistor a 
fost aprobat, cu majoritate de voturi, de către membrii Comisiilor reunite. 

Supuse la vot, celelalte amendamente formulate de domnii deputaţi şi 
senatori,  au fost respinse, cu majoritate de voturi, de către membrii Comisiilor 
reunite. 

Reprezentantul Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului,  domnul 
Mihai Tudose, ministru, și-a reafirmat disponibilitatea de a participa la întalniri pe 
diferite teme economice, cu parlamentarii interesați și a subliniat, din nou, 
deschiderea de a beneficia de expertiza domnilor parlamentari în activitatea 
ministerială, pentru a lua cele mai bune şi adecvate măsuri economice. 

Domnii deputaţi şi senatori prezenți la dezbateri au adresat întrebări 
reprezentanților Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, solicitând 
clarificări şi precizări.  
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Reprezentantul Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului domnul 
Mihai Tudose, ministru, a răspuns întrebărilor şi a oferit precizările necesare asupra 
proiectelor de investiţii şi modalităților propuse pentru creşterea competitivității 
produselor românești.  

 
Reprezentantul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi 

Mediului de Afaceri, domnul Andrei Dominic Gerea, ministru, a făcut o scurtă 
prezentare a principalelor puncte din Bugetul instituției.  

Au fost adresate întrebări reprezentanților Ministerului Energiei, 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, domnii deputaţi şi senatori 
prezenți la dezbateri solicitând clarificări si precizări.  

Reprezentantului Ministerul Energiei Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi 
Mediului de Afaceri, domnul Andrei Dominic Gerea, ministru, a răspuns întrebărilor 
şi a oferit precizările necesare. 

În timpul dezbaterilor,  membrii Comisiilor reunite au formulat trei 
amendamente. Supuse la vot, amendamente au fost aprobate cu unanimitate de 
voturi. 

În cadrul dezbaterilor,  membrii Comisiilor reunite au respins cu majoritate 
de voturi, celelalte amendamente formulate de domnii deputaţi şi senatori. 

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, proiectul Legii bugetului de stat 
pe anul 2015 şi anexele la acesta cu privire la proiectul de  buget al  Ministerului 
Economiei, Comerţului şi Turismului şi al Ministerului Energiei, Întreprinderilor 
Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, a fost avizat favorabil, cu amendamente 
admise şi respinse. 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE 
             Marian NEACȘU 

                                                         SECRETAR 
                                                           Cornel ITU      
 
 
                   
                                                                                                       Consilier  parlamentar: 

                                  Anca Chiser 
                              Alina Hodivoianu 
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