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PROCESUL VERBAL
al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare
din zilele de 6, 7 şi 8 februarie 2012
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul
îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 6 februarie 2012.
La lucrările şedinţei din ziua de 6 februarie a.c., au participat 11 deputaţi, din
totalul de 21 de membri.
Domnii deputați Tudose Mihai, Almăjanu Marin, Gerea Andrei Dominic,
Itu Cornel, Lupu Mihai, Neacşu Marian, Nica Dan, Nistor Laurenţiu, Palaşcă Viorel,
Teodorescu Horia au fost absenți de la lucrările Comisiei.
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare la
operatorii economici, (PLx 8/2012) – studiu.
2. Propunere legislativă pentru modificarea si completarea legii nr.137/2002
privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, (Plx 613/2010) – studiu.
În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul
să fie dat în proxima sedinţă.
La lucrările şedinţei din 7 februarie, a.c., au participat 11 deputaţi, din totalul
de 21 de membri.
Domnii deputați Tudose Mihai, Almăjanu Marin, Gerea Andrei Dominic,
Itu Cornel, Lupu Mihai, Neacşu Marian, Nica Dan, Nistor Laurenţiu, Palaşcă Viorel,
Teodorescu Horia au fost absenți de la lucrările Comisiei.
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:
1. Propunerea legislativă pentru completarea art.58 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori,
(Plx 636/2011) – studiu.
2. Proiectul de Lege privind aprobarea OUG nr. 86/2011 pentru modificarea şi
completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, (PLx 697/2011)
- studiu.
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3. Proiectul de Lege pentru completarea art. 141 alin. (2) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, (PLx 747/2011) – studiu.
În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie
dat în proxima sedinţă.
La lucrările şedinţei comune din 8 februarie, a.c., au participat 11 deputaţi, din
totalul de 21 de membri.
Domnii deputați Tudose Mihai, Almăjanu Marin, Gerea Andrei Dominic,
Itu Cornel, Lupu Mihai, Neacşu Marian, Nica Dan, Nistor Laurenţiu, Palaşcă Viorel,
Teodorescu Horia au fost absenți de la lucrările Comisiei.
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul Lucian Nicolae BODE, candidat
pentru funcția de ministru al Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri si
domnul Alexandru NAZARE, candidat pentru funcția de ministru al Transporturilor
și Infrastructurii.
Lucrările ședinței s-au desfașurat în comun cu Comisia pentru industrii şi
servicii a Camerei Deputaţilor respectiv Comisia economică, industrii şi servicii şi
Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului ale Senatului.
Şedința comună a fost condusă de domnul senator Valentin Calcan, preşedintele
Comisiei pentru privatizare şi administrarea activelor statului a Senatului.
Membrii celor patru Comisii parlamentare reunite au aprobat următoarea ordine
de zi:
1. Audierea domnului Lucian Nicolae BODE, candidat pentru funcția de
ministru al Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.
2. Audierea domnului Alexandru NAZARE, candidat pentru funcția de
ministru al Transporturilor și Infrastructurii.
Sedința Comisiilor parlamentare reunite a început cu primul punct de pe
ordinea de zi şi anume audierea domnului LUCIAN NICOLAE BODE, candidat
pentru funcţia de ministru la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de
Afaceri.
În deschiderea lucrărilor candidatul a fost invitat de către preşedintele de şedinţă
să expună Programul de guvernare aferent ministerului pentru care a fost propus în
funcţia de ministru.
Dezbaterile au fost urmate de o serie de întrebări adresate candidatului de către
deputaţi şi senatori, care s-au referit, în principal, la procesul de selectare a
managementului companiilor, îmbunătăţirea standardului de distribuţie a energiei
electrice şi derularea procesului de privatizare a companiilor din subordine.
Prin răspunsurile sale domnul Lucian Nicolae Bode a dovedit cunoaşterea
problematicii ministerului şi implicarea în desfăşurarea în bune condiţii a activităţii
acestuia, disponibilitatea de a colabora cu comisiile de specialitate ale Parlamentului,
precum şi determinarea de a atinge obiectivele propuse prin programul de guvernare.
Cu unanimitate de voturi (39 voturi pentru), membrii celor patru comisii au
fost de acord să îl recomande pe domnul Lucian Nicolae Bode pentru funcţia de
ministru la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.
Şedința celor patru comisii parlamentare reunite a continuat cu punctul doi al
ordinii de zi, și anume audierea domnului ALEXANDRU NAZARE, candidat
pentru funcţia de ministru la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.
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Şedinţa comună a celor patru comisi a fost condusă de domnul deputat Alin
Silviu Trăşculescu, vicepreşedinte al Comisiei pentru industrii şi servicii a Camerei
Deputaţilor.
În deschiderea lucrărilor candidatul a fost invitat de către preşedintele de şedinţă
să expună Programul de guvernare aferent ministerului pentru care a fost propus în
funcţia de ministru.
Dezbaterilor au fost urmate de o serie de întrebări adresate candidatului de către
deputaţi şi senatori, care s-au referit, în principal, la continuarea şi finalizarea
lucrărilor de execuţie a autostrăzii Cernavodă-Constanţa, a tronsonului Nădlac-Sibiu
şi a centurilor ocolitoare, intensificarea lucrărilor în infrastructura de transport
finanţate prin programul POS T, viabilizarea companiilor de cale ferată şi achitarea
arieratelor acestora, reconsiderarea acţiunilor de intervenţie în cazuri de calamităţi şi
vreme nefavorabilă.
Prin răspunsurile sale, domnul Alexandru Nazare, a dovedit cunoaşterea
problematicii ministerului şi implicarea în desfăşurarea în bune condiţii a activităţii
acestuia, disponibilitatea de a colabora cu comisiile de specialitate ale Parlamentului,
precum şi determinarea de a atinge obiectivele propuse prin Programul de guvernare.
Cu unanimitate de voturi (39 voturi pentru), membrii celor patru comisii au
fost de acord să îl recomande pe domnul Alexandru Nazare pentru funcţia de
ministru la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.

VICEPREŞEDINTE,
Mihai Doru OPRIŞCAN
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