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P
remierul desemnat Victor Ponta va
prezenta ast`zi la prånz Cabinetul
cu care va veni vineri \n fa]a
Parlamentului pentru votul de
\nvestitur`, dar, \n cea mai mare

parte, „jocurile“ fuseser` f`cute \nc` de asear`.

Noul Cabinet (Ponta 2) va avea 21 de
ministere [i mai mul]i mini[tri delega]i. Un alt
ministru va coordona marile proiecte de infra -
structur` [i va exista [i un vicepremier f`r`
portofoliu (vor mai fi \nc` doi vicepremieri care
vor conduce [i ministere). |ns` sunt pu]ine
nout`]i – cei mai mul]i dintre mini[tri au mai
de]inut astfel de func]ii \n trecut sau [i le

p`streaz` pe cele pe care le de]in \n prezent \n
Cabinetul Ponta 1. 

Noua structur` a Cabinetului include,
a[adar, mai multe ministere decåt \n prezent
(acum sunt 16 ministere) – cele mai notabile
modific`ri fiind spargerea actualului Minister
de Finan]e \n dou` entit`]i, Finan]e [i Buget.
De asemenea, Ministerul Economiei a fost

spart \n trei. Va exista un miniser al Economiei,
unul pentru IMM-uri, Turism [i Mediul de
Afaceri [i un altul pentru Industrie [i Comer].
A fost inventat un minister al Energiei. Un
ministru al Cabinetului va coordona proiectele
mari de infrastructur`. El va lucra \n cadrul
Secretariatului General al Guvernului, \n
subordinea direct` a prim-ministrului, pentru a

asigura – a explicat premierul desemnat -
leg`tura direct` \ntre institu]ii [i ministerele
avizatoare, f`r` s` existe un minister propriu-zis
\n acest sens. De[i num`rul ministerelor cre[te
substan]ial, Victor Ponta a promis c` noua
configura]ie a Guvernului nu va presupune
cre[terea num`rului de personal [i de buget \n
structurile centrale.

Potrivit calendarului pe care premierul l-a
f`cut cunoscut, mini[trii ar urma s` fie audia]i \n
comisiile de specialitate ale Parlamentului joi.
Vineri, Legislativul se va reuni \n [edin]`
comun` pentru votul de \nvestitut`. |n aceea[i
zi membrii noului cabinet ar urma s` depun`
jur`måntul la Cotroceni, iar såmb`t` va avea
loc prima [edin]` a Guvernului nou instalat.

Ce nume de mini[tri erau vehiculate ieri pentru noul
cabinet. Ponta nu risc` [i nu-[i asum` surprize
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MINISTERUL ECONOMIEI

Varujan Vosganian 
(54 de ani)

A mai fost ministru al economiei
[i finan]elor \n guvernul T`riceanu
2. A fost prima propunere a
Romåniei pentru pozi]ia de
comisar al Romåniei la UE, dar a
trebuit s` renun]e \n urma unor
acuza]ii din pres` care nu au fost
niciodat` probate. 

Cariera sa politic` este destul de
sinuoas` - a fost membru al
CPUN \n anii ’90, a fondat
Partidul Alternativa Romåniei
transformat \n Uniunea For]elor
de Dreapta (UDF) care a fuzionat
apoi cu PNL. Este economist [i
matematician.

MINISTERUL DE INTERNE

Radu Stroe 
(63 de ani)

Este ministru delegat pentru
administra]ie \n cabinetul care \[i
\nceteaz` mandatul. 

A mai fost ministru delegat
pentru coordonarea
Secretariatului General al
Guvernului sub T`riceanu 1. A
fost deputat [i senator \n mai
multe legislaturi, el fiind unul
dintre cei mai vechi liberali, intrat
\n politic` \n 1990. 

Este absolvent al Institutului de
Marin`, ca pre[edintele Traian
B`sescu. Este secretarul general
al PNL.

MINISTERUL MUNCII

Mariana Cåmpeanu 
(64 de ani)

Este ministru al muncii [i \[i va
p`stra portofoliul [i \n guvernul
Ponta 2. A mai de]inut aceast`
func]ie pentru o scurt` vreme, \n
2008, spre sfår[itul guvernului
T`riceanu. Este economist de
profesie, absolvent` a Academiei
de Studii Economice [i \nainte de
a intra \n guvernul T`riceanu a
de]inut, de asemenea, pozi]ia de
pre[edint` a Casei Na]ionale de
Pensii. 

A intrat \n politic` al`turi de PNL
\n 1997. |nainte de revolu]ie a
lucrat la Comisia Na]ional` de
Statistic`.

MINISTERUL DE JUSTI}IE

Mona Pivniceru 
(54 de ani)

Este titularul acestui portofoliu
din luna august [i \[i va p`stra
pozi]ia \n cabinet. A fost
judec`tor \n \ntreaga ei carier`
de]inånd unele dintre cele mai
\nalte pozi]ii \n magistratur`. 

|n 2009 a fost aleas` pre[edinte
al Asocia]iei Magistra]ilor din
Romånia, pozi]ie pe care a
p`r`sit-o \n vara lui 2011, cånd a
fost aleas` membru \n Consiliul
Superior al Magistraturii. |n var`,
cånd a fost aleas` de premier s`
preia portofoliul Justi]iei, a cerut
s` fie suspendat` din CSM, dar
Consiliul nu a aprobat acest lucru,
iar Pivniceru a demisionat.

VICEPREMIER {I MINISTRU AL
FINAN}ELOR

Daniel Chi]oiu (45 de ani)

Doctor \n economie la ASE, Chi]oiu este
vicepre[edinte al PNL [i pre[edinte al
Camerei Consultan]ilor Fiscali. 

|n perioada guvern`rii T`riceanu,
Chi]oiu a condus Agen]ia Na]ional` de
Administrare Fiscal` (ANAF) timp de 4
ani. El s-a f`cut remarcat [i prin
prezen]a \n diverse consilii de
administra]ie ale unor societ`]i de stat. 

De asemenea, Chi]oiu este pre[edinte al
Camerei Consultan]ilor Fiscali.

MINISTERUL BUGETULUI

Liviu Voinea 
(37 de ani)

Doctor \n economie la ASE [i absolvent
al unui program de MBA la
Universitatea Stockholm, Liviu Voinea
este \n prezent secretar de stat al
Ministerului Finan]elor Publice, func]ie
\n care a fost numit de premierul Victor
Ponta \n luna mai a anului 2012. 

|n anul 2009 el a fost desemnat
membru \n consiliul de administra]ie al
Eximbank, mandat ce a fost \ncheiat \n
luna septembrie a acestui an.  

MINISTRUL RELA}IEI CU
PARLAMENTUL

Mihai Voicu 
(44 de ani)

De[i \nc` t`n`r, Voicu este un politician
cu state vechi. A intrat \n politic` \n PNL
\nc` din 1991 \n cadrul organiza]iilor
struden]e[ti. 

|n guvernul T`riceanu a coordonat
Secretariatul General al Guvernului [i a
fost ministru pentru rela]ia cu
Parlamentul. 

|n guvernul Ponta 1 a fost ministru
delegat pentru mediul de afaceri.

MINISTRUL PENTRU DIASPORA

Cristian David 
(45 de ani)

|n guvernul T`riceanu a fost ministru
pentru aplicarea aquis-ului comunitar [i
ministru de interne. 

A intrat \n politic` al`turi de PNL
imediat dup` revolu]ie. Este doctor \n
economie [i \nainte de a de]ine
portofolii ministeriale a activat \n
mediul privat. 

Este un apropiat al liderului PNL Crin
Antonescu al c`rui consilier a fost \n
anii ’90 (cånd Antonescu era ministrul
tineretului).

MINISTERUL EDUCA}IEI

Ecaterina Andronescu 
(64 de ani)

Fost rector al Universit`]ii Politehnice
din Bucure[ti, Ecaterina Andronescu
este nominalizat` pentru a patra oar`
ca ministru al educa]iei, dup`
mandatele din 2000-2003, \n Cabinetul
N`stase, 2008-2009, \n guvernul 
PDL-PSD [i \n 2012 \n guvernul Ponta.  

Ultimii doi ani au fost de co[mar pentru
sistemul educa]ional:  50% din
absolven]ii de liceu (200.000 de elevi \n
total) au ratat bacalaureatul, au ie[it de
pe poarta [colii doar ca s` intre pe cea
a direc]iilor de [omaj.

VICEPREMIER {I MINISTRU
AL ADMINISTRA}IEI {I
DEZVOLT~RII REGIONALE

Liviu Dragnea (50 de ani)

A fost numit ministru al
administra]iei [i internelor \n anul
2009, pentru ca la mai pu]in de o
lun` s` demisioneze din aceast`
func]ie. Este un om politic
controversat, cunoscut pentru
„demisia” din Partidul Democrat
[i trecerea \n tab`ra advers` PSD,
partid al c`rui vicepre[edinte a
devenit \n anul 2005. Se
presupune c` el se afl` \n spatele
firmei TEL DRUM, care a \ncasat
de-a lungul anilor de la Consiliul
Jude]ean Teleorman zeci de
milioane de euro pentru lucr`ri de
infrastructur`. 

MINISTERUL
TRANSPORTURILOR

Relu Fenechiu 
(47 de ani)

Este un influent lider liberal din
regiunea Moldovei, evolu]iile sale
politice din ultimii ani au fost
spectaculoase, dar [i
controversate. El este acuzat de
DNA pentru fapte comise \n
calitate de ac]ionar [i/sau
administrator la firmele SC FENE
GRUP SA, SC LA ROCCA SRL Ia[i,
SC TEHNOROM SRL Ia[i, potrivit
c`rora ar fi adus un prejudiciu de
peste 7,5 milioane de lei. Este
vicepre[edinte al PNL [i apropiat
al liderului partidului Crin
Antonescu.

MINISTERUL MEDIULUI

Rovana Plumb 
(52 de ani)

Doctor \n managementul
sistemelor industriale la
Universitatea Politehnic`, Rovana
Plumb [i-a \nceput cariera \n
mediul privat, unde cea mai
\nalt` pozi]ie a fost cea de
pre[edinte [i director general al
Gerovital Cosmetics (\n perioada
1995- 2000), dup` care a intrat \n
politic` [i a fost numit` secretar
de stat [i pre[edinte al Autorit`]ii
Na]ionale pentru Protec]ia
Consumatorului (2001 -2004). 

Este europarlamentar [i conduce
organiza]ia de femei a PSD.

MINISTRU COORDONATOR
PENTRU PROIECTE DE
INFRASTRUCTUR~ (\n SGG)

Dan {ova (39 de ani)
{ova a fost coleg la Facultatea de
drept cu Victor Ponta, ei
r`månånd prieteni de-a lungul
anilor. Este fiul unui poet [i critic
literar, Coman {ova, iar mama lui
vitreg` este unul dintre cei mai
cunoscu]i avoca]i pledan]i din
Romånia, Ana Diculescu, partener
la NNDKP(Nestor Nestor
Disculescu Kingston Petersen),
una dintre cele mai puternice
case de avocatur` din Romånia.
De-a lungul anilor Dan {ova a
trecut [i a fost partener pe la mai
multe firme de avocatur`, printre
care Mu[at, Diculescu, {tef`nic`,
Ra]iu.

MINISTERUL  AGRICULTURII

Daniel Constantin 
(33 de ani)

Pre[edinte al  PC, Constantin este
un tån`r politician care a fost
promovat [i sus]inut de Dan
Voiculescu [i care are o preg`tire
profesional` \n domeniu. El a fost
ales \n anul 2010 la conducerea
PC, fiind lansat de Dan Voiculescu
atunci cånd acesta s-a retras
formal din linia \ntåi a partidului.
Pån` s` fie ales \n aceast`
func]ie, Constantin nu s-a
remarcat \n via]a politic`. De
profesie inginer, el a fost
directorul Agen]iei de Pl`]i [i
Interven]ii \n Agricultur` \n
perioada aprilie - octombrie 2009,
cånd ministru al agriculturii era
Ilie Sårbu.

VICEPREMIER (f`r` portofoliu)

Gabriel Oprea 
(51 de ani)

A fost desemnat ministru de interne \n
primul cabinet Boc (\n guvernarea 
PSD-PD-L), dar a demisionat la cåteva
zile \n urma unui scandal imens legat de
controlul Serviciului Secret al
ministerului. A revenit \n Guvern ca
ministru al ap`r`rii dup` alegerile
preziden]iale din 2009, dup` ce
\mpreun` cu o parte din parlamentarii
PSD a format UNPR. Cu acest partid
PDL [i-a asigurat majoritatea pån` \n
mai 2012, cånd UNPR a schimbat
tab`ra, ceea ce a condus la c`derea
guvernului Ungureanu. 

MINISTERUL  S~N~T~}II

Eugen Nicol`escu 
(57 de ani)

De profesie economist, Nicol`escu a
fost deputat din 2000 pån` \n prezent,
iar din luna septembrie este pre[edinte
al Comisiei pentru buget, finan]e [i
b`nci. 

A mai fost ministru al s`n`t`]ii timp de
trei ani, \n timpul guvernului T`riceanu
(2005- 2008).

MINISTERUL ENERGIEI

Iulian Iancu 
(42 de ani)

Este un specialist al PSD \n materie de
politici energetice, cu studii \n [tiin]e
economice [i \n petrol [i gaze. El a
lucrat de-a lungul timpului \n mai multe
companii cu specific energetic [i a fost
\n perioada 2000-2004 secretar de stat
\n Ministerul Economiei [i Comer]ului.
|n anul 2000 el a mai ocupat func]ia de
pre[edinte al Autorit`]ii Na]ionale de
Reglementare \n Domeniul Gazelor
Naturale. 

Pentru aceast` pozi]ie e vehiculat [i
numele lui Constantin Ni]`.

MINISTRUL PENTRU DIALOG
SOCIAL

Liviu Pop 
(38 de ani)

Va continua \n cabinetul Ponta 2 ca
ministru delegat pentru dialog social. 

Este profesor de matematic` [i a
de]inut func]ii de conducere \n Federa]ia
Sindicatelor Libere din |nv`]`månt. 

A de]inut o lun` pozi]ia de ministru
interimar al educa]iei \n guvernul Ponta
1, pozi]ie din care a \mpiedicat luarea
unor decizii formale \n cazul acuza]iilor
de plagiat la adresa premierului.

MINISTERUL AP~R~RII

Mircea Du[a 
(57 de ani)

De profesie economist, Mircea Du[a
este membru al PSD din anul 1996. 

El a fost prefect al Harghitei \n perioada
2001-2004 [i nominalizat pentru func]ia
de ministru delegat pentru Rela]ia cu
Parlamentul. 

|n prezent, Mircea Du[a ocup` func]ia
de lider al grupului PSD din Camera
Deputa]ilor, fiind unul dintre cei mai
vocali parlamentari ai PSD.

MINISTERUL AFACERILOR
EXTERNE

Titus Corl`]ean 
(44 de ani)

Este diplomat [i \[i va p`stra pozi]ia de
[ef al Afacerilor Externe [i \n al doilea
cabinet al lui Victor Ponta. 

|nainte, a de]inut pentru scurt` vreme \n
cabinetul Ponta 1 pozi]ia de ministru al
justi]iei. 

A fost unul dintre oamenii din PSD
promova]i de fostul premier Adrian
N`stase, al c`rui consilier personal a [i
fost. 

MINISTERUL
COMUNICA}IILOR

Dan Nica (52 de ani)

Vicepre[edinte al PSD, Nica a mai
de]inut  aceast` pozi]ie \n
perioada executivului condus de
Adrian N`stase (2000-2004). 

|n mandatul s`u anterior, a fost
lansat sistemul electronic de
licita]ii publice e-licitatie.ro,
sistemul electronic de atribuire a
autoriza]iilor de transport, a fost
lansat programul Euro 200 prin
care elevii din familii s`race erau
sprijini]i \n achizi]ia unui
computer [i a fost introdus`
scutirea de impozit pentru
programatori. 

MINISTERUL FONDURILOR
EUROPENE

Eugen Teodorovici (41 de ani)

Absolvent al mai multor programe de
educa]ie \n domeniul fondurilor
structurale, Teodorovici este \n prezent
consilier de stat \n aparatul de lucru al
premierului Victor Ponta. 

A mai lucrat \n trecut atåt \n Guvern,
cåt [i \n ministerele Finan]elor, al
Economiei, al Transporturilor sau \n
Ministerul Integr`rii Europene. 


