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SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 4 și 5 ianuarie 2017 
 

 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, Comisia pentru industrii și servicii 
şi Comisia pentru transporturi și infrastructură din cadrul Camerei Deputaţilor, împreună cu 
Comisia economică, industrii şi servicii, Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor 
statului și privatizare, Comisia pentru dezvoltare și strategie economică, respectiv Comisia pentru 
transporturi și energie din Senat şi-au început lucrările şedinţei comune în ziua  de  4 ianuarie 2017, 
în intervalul orar 800-1400.  
   La lucrările Comisiei, din data de 4 ianuarie 2017, au fost prezenţi următorii domni deputaţi:   
Mihai Tudose, Mocanu Adrian,  Şimon Gheorghe,  Durbacă Eugen, Itu Cornel, Antal Istvan-Janos, 
Bîzgan-Gayral Oana-Mioara, Botez Mihai-Cătălin, Burciu Cristina, Gheorghe Andrei, Mihailescul 
Dumitru, Nechifor Cătălin-Ioan, Oprișcan Mihai Doru, Pistru-Popa Eusebiu-Manca, Presură Alexandra,  
 Stoica Bogdan-Alin,  Tripa Florin Dan și Vișan George-Gabriel.  

  Domnul deputat Ghilea Gavrilă, vicepreședintele Comisiei pentru politică economică, reformă 
și privatizare,  a fost înlocuit de domnul deputat Lucian Bode. 

Lucrările şedinţei comune, pentru punctele 1 și 3 ale ordinii de zi, au fost conduse de către 
domnul deputat Mihai Tudose, președintele Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare. 

Lucrările şedinţei comune, pentru punctele 2 și 4 ale ordinii de zi, au fost conduse de către 
domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii și servicii.  

Lucrările şedinţei comune, pentru punctul 5 al ordinii de zi, au fost conduse, alternativ,  de 
către domnul deputat Mihai Tudose, preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă și 
privatizare, respectiv, domnul senator Butunoi Ionel Daniel, președintele Comisiei pentru transporturi 
și energie. 

Şedinţa comună a Comisiilor a avut următoarea ordine de zi: 
  1. Audierea domnului Alexandru Petrescu, candidat pentru funcţia de  Ministru al 

Economiei (comun cu Comisia pentru industrii și servicii din cadrul Camerei Deputaţilor, respectiv, 
Comisia economică, industrii şi servicii, Comisia pentru dezvoltare și strategie economică  şi Comisia 
pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului și privatizare din Senat); 

   2. Audierea domnului Toma-Florian Petcu, candidat pentru funcţia de Ministru al Energiei 
(comun cu Comisia pentru industrii și servicii din cadrul Camerei Deputaţilor, respectiv, Comisia 
economică, industrii şi servicii, Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului 
și privatizare, precum și Comisia pentru transporturi și energie din Senat); 

    3. Audierea domnului Florin Nicolae Jianu, candidat pentru funcţia de  Ministru pentru 
Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat  (comun cu  Comisia pentru industrii și servicii din 
cadrul Camerei Deputaţilor, respectiv,   Comisia economică, industrii şi servicii și Comisia pentru 
dezvoltare regională, administrarea activelor statului și privatizare din Senat); 

   4. Audierea domnului Mircea Titus Dobre, candidat pentru funcţia de Ministru al 
Turismului (comun cu Comisia pentru industrii și servicii din cadrul Camerei Deputaţilor, 
respectiv, Comisia economică, industrii şi servicii și Comisia pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului și privatizare din Senat); 
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   5. Audierea domnului Alexandru-Răzvan Cuc, candidat pentru funcţia de Ministru al 
Transporturilor (comun cu Comisia pentru transporturi și infrastructură din cadrul Camerei 
Deputaţilor, respectiv, Comisia economică, industrii şi servicii şi Comisia pentru transporturi și 
energie din Senat). 

Candidații audiați au făcut o prezentare a activităţii şi competenţelor lor profesionale şi au 
răspuns întrebărilor adresate de membrii Comisiilor reunite. 

După audierea fiecărui candidat, s-a trecut la vot.  
În urma audierii, cu majoritate de voturi (40 de voturi pentru, 17 voturi împotrivă și o 

abținere), Comisiile au avizat favorabil candidatura domnului Alexandru Petrescu pentru funcţia de 
Ministru al Economiei, având în vedere competenţa şi experienţa profesională aşa cum reies din C.V., 
claritatea prezentării programului de guvernare aferent domeniului, cu precizarea priorităţilor esenţiale 
precum şi promptitudinea răspunsurilor date la întrebările adresate pe parcursul şedinţei de audieri. 

În urma audierii, cu majoritate de voturi (40 de voturi pentru, 17 voturi împotrivă și o 
abținere), Comisiile au avizat favorabil candidatura domnului Toma-Florian Petcu pentru funcţia 
de Ministru al Energiei, având în vedere competenţa şi experienţa profesională aşa cum reies din 
C.V., claritatea prezentării programului de guvernare aferent domeniului, cu precizarea priorităţilor 
esenţiale precum şi promptitudinea răspunsurilor date la întrebările adresate pe parcursul şedinţei de 
audieri. 

În urma audierii, cu majoritate de voturi (42 de voturi pentru și 8 voturi împotrivă) , 
Comisiile au avizat favorabil candidatura domnului Florin Nicolae Jianu pentru funcţia de Ministru 
pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, având în vedere competenţa şi experienţa 
profesională aşa cum reies din C.V., claritatea prezentării programului de guvernare aferent 
domeniului, cu precizarea priorităţilor esenţiale precum şi promptitudinea răspunsurilor date la 
întrebările adresate pe parcursul şedinţei de audieri. 

În urma audierii, cu majoritate de voturi (38 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă și 2 
abțineri), Comisiile au avizat favorabil candidatura domnului Mircea Titus Dobre pentru funcţia de 
Ministru al Turismului, având în vedere competenţa şi experienţa profesională aşa cum reies din 
C.V., claritatea prezentării programului de guvernare aferent domeniului, cu precizarea priorităţilor 
esenţiale precum şi promptitudinea răspunsurilor date la întrebările adresate pe parcursul şedinţei de 
audieri. 

În urma audierii, cu majoritate de voturi (37 de voturi pentru, 13 voturi împotrivă și o 
abținere), Comisiile au avizat favorabil candidatura domnului Alexandru-Răzvan Cuc, candidat 
pentru funcţia de Ministru al Transporturilor, având în vedere competenţa şi experienţa profesională 
aşa cum reies din C.V., claritatea prezentării programului de guvernare aferent domeniului, cu 
precizarea priorităţilor esenţiale precum şi promptitudinea răspunsurilor date la întrebările adresate pe 
parcursul şedinţei de audieri. 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în ziua de 5 
ianuarie 2017, începând cu orele 1000 până la orele 1400, cu următoarea ordine de zi: 

1. Propunerea legislativă ”Legea antreprenorului social”, Pl-x 547/2014 – studiu; 
2. Proiectul de Lege privind dezvoltarea finanțărilor participative (crowdfunding),  
PL-x 801/2015 – studiu.  
În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat într-o 

şedinţă ulterioară.   
 
     PREŞEDINTE, 
 

    Mihai TUDOSE 
                                                  SECRETAR,   
 

                         Cornel ITU      
                                                                      Şef serviciu 
                                                                                                                                        Lidia-Graziella Segărceanu 
     

       Consilier parlamentar 
    Alina Cristina Hodivoianu 
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