
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru politică      

economică, reformă şi 

privatizare 

 Bucureşti,  

Nr. 21/ 136/20.04.2006 

Proces verbal 

al şedinţelor Comisiei din  zilele de 

19 şi 20 aprilie 2006 

 

 

 Marţi,  19  aprilie  2006 

 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

 

 1. Audierea de către Comisiile pentru politică economică a celor două 

Camere  ale Parlamentului, precum şi de către Comisia pentru buget, finanţe şi 

bănci,  a candidatului la funcţia de membru al Comisiei Naţionale a Valorilor 

Mobiliare, propus de grupul parlamentar PRM.  

 

 2. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 199/2005 privind 

unele măsuri pentru continuarea procesului de privatizare a Casei de Economii şi 

Consemnaţiuni CEC-S.A., Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 

209/2006); 

 

 3. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului 

de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2005 

pentru aprobarea Strategiei de privatizare a Companiei Naţionale Loteria 

Română – S.A. şi a Companiei Naţionale Imprimeria Naţională – S.A., precum 

Administrator
Original
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şi pentru modificarea actelor normative care reglementează regimul acestora, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 210/2006); 

    

4. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 

 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi din totalul de 24 de 

membri. 

 

 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 

şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentantul Ministerului 

Finanţelor Publice: doamna Mioara Ionescu – consilier ministru, reprezentantul 

Companiei Naţionale Loteria Română: - S.A.: doamna Liliana Ghervasuc – 

preşedinte CA (director general), reprezentantul Companiei Naţionale  

Imprimeria Naţională – S.A.: domnul Dan Docan – director general, 

reprezentantul Casei de Economii şi Consemnaţiuni: domnul Eugen Rădulescu – 

preşedinte, iar din partea Camerei Deputaţilor: domnul Amariei Constantin – 

propunător amendamente şi doamna Liminiţa Gheorgiu – expert parlamentar.  

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose.

    

       

La primul punct al ordinii de zi  a fost înscrisă audierea de către 

Comisiile pentru politică economică a celor două Camere  ale Parlamentului, 

precum şi de către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci,  a candidatului la 

funcţia de membru al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, propus de 

grupul parlamentar PRM.  

 

Doamna deputat Graţiela Iordache a dorit să ştie dacă domnul Bogdan 

Chetreanu, în calitate de candidat la funcţia de membru al Comisiei Naţionale a 

Valorilor Mobiliare, consideră corectă măsura de delistare. 
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Domnul Bogdan Chetreanu a spus că nu cunoaşte această problemă în 

amănunt, dar crede că s-au avut în vedere nişte argumente solide în momentul în 

care s-a luat această decizie. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsesu a dorit să ştie care este raţiunea pentru 

care domnul Bogdan Chetreanu candidează la funcţia de membru al Comisiei 

Naţionale a Valorilor Mobiliare, având în vedere faptul că nu este un specialist 

în domeniu. 

Domnul Bogdan Chetreanu a spus că a fost solicitat să candideze la 

funcţia de membru al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare. 

Doamna deputat Graţiela Iordache a dorit să ştie care este opinia 

domnului Bogdan Chetreanu vis-a-vis de rolul pieţei de capital, precum şi ce 

măsuri se impun pentru ca aceasta să devină tot mai viabilă. 

Domnul Bogdan Chetreanu a spus că piaţa de capital constituie un 

instrument important al economiei de piaţă, iar pentru evitarea abuzurilor şi 

scurgerile de informaţii se vor lua măsuri de supraveghere atentă. 

Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a spus că OUG nr. 25/2002, 

stabileşte şi aprobă Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi a dorit 

să ştie dacă domnul Bogdan Chetreanu cunoaşte amănunte privind finanţarea 

CNVM. 

Domnul Bogdan Chetreanu a spus că CNVM se autofinanţează, spre 

deosebire de alte societăţi care sunt finanţate de la bugetul de stat. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsecu a dorit să ştie dacă domnul Bogdan 

Chetreanu crede că într-o perioadă relativ scurtă, de un an şi jumătate, plecând 

de la cunoştinţe minime, poate să ajungă să dea un plus de valoare acestei 

instituţii. 

Domnul deputat Gheorghe Funar a subliniat că grupul PRM îl sprijină pe 

domnul Bogdan Chetreanu. 

Doamna deputat Graţiela Iordache a spus că rezultatele Comisiei 

Naţionale a Valorilor Mobiliare nu sunt satisfăcătoare, este o instituţie formată 

din oameni fără experienţă în domeniul pieţei de capital. Această instituţie are 
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nevoie de oameni care să poată să ia decizii, dar din păcate  în acest moment nu 

există astfel de oameni. 

 

În urma audierilor, cu unanimitate de voturi, Comisiile reunite propun 

Plenului Parlamentului nominalizarea candidatului Chetreanu Bogdan Mihai 

pentru calitatea de membru al CNVM, până la data de 28 iunie 2007, conform 

legii. 

 

 La punctul 2 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în 

fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 199/2005 privind unele măsuri pentru 

continuarea procesului de privatizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni 

CEC-S.A., Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 209/2006). 

  

    Proiectul de lege are ca obiect de reglementare unele măsuri pentru 

continuarea procesului de privatizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni 

CEC-S.A.,  ca urmare a necesităţii reglementării sau amendării cadrului juridic 

existent, în vederea continuării în bune condiţii a acestui proces. Finalizarea 

procesului de privatizare a CEC este o prioritate în programul pentru aderarea 

României la Uniunea Europeană. 

Printre măsurile luate în vederea continuării procesului de privatizare a 

Casei de Economii şi Consemnaţiuni CEC-S.A.,  sunt următoarele: 

-  necesitatea reglementării situaţiei juridice a bunurilor imobile aflate în 

patrimoniul CEC – S.A. la data de 30 iunie 1996 când aceasta a fost 

reorganizată în societate bancară pe acţiuni; 

- necesitatea reglementării plăţii salariilor compensatorii cuvenite 

salariaţilor afectaţi de măsura concedierii în cadrul procesului de 

restructurare a băncii; 

- necesitatea precizării cadrului de organizare prin care se va face 

vânzarea pachetului de până la 5% din capitalul social al CEC către 
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salariaţi, membrii consiliului de administraţie în exerciţiu la data 

transferului dreptului de proprietate asupra pachetului majoritar de 

acţiuni, precum şi pensionarii cu ultimul loc de muncă la CEC. 

 

Ministerul Finanţelor Publice a fost reprezentat de doamna Miora Ionescu, 

consilier al Ministrului Sebastian Vlădescu şi membră în comisia de privatizare 

a CEC. 

Aceasta a făcut o scurtă trecere în revistă a motivelor care au dus la 

necesitatea acestui proiect de lege, subliniind ca principal factor discuţiile 

tehnice cu potenţialii cumpărători pe marginea prevederilor contractului de 

vânzare-cumpărare a acţiunilor, din noiembrie 2005. Din aceste discuţii a reieşit 

o problematică pe care reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice au 

considerat-o justă şi anume faptul că nu există nici un act normativ prin care 

CEC să poată demonstra că este proprietarul portofoliului său imobiliar. 

Astfel, au introdus un articol prin care ceea ce există în patrimoniul CEC 

la data tranformării sale în societate pe acţiuni, aparţine patrimoniului acestuia şi 

au anexat lista bunurilor în cauză. De asemenea, trebuie reglementate într-un 

anume fel plăţile compensatorii pentru oamenii daţi afară datorită implementării 

procesului de restructurare. De asemenea, s-a încercat  prinderea în acest proiect 

legislativ a prevederii ca 5% din pachetul de acţiuni să meargă către pensionarii 

băncii. 

Doamna Miora Ionescu, consiliera Ministrului Sebastian Vlădescu a 

subliniat că a altă îngrijorare a ofertanţilor este cea referitoare la impactul 

scandalului FNI asupra poziţiei financiare ulterioare a CEC. Cu toate că datoriile 

şi obligaţiile CEC au fost transferate către AVAS şi CEC nu mai este implicat, 

datorită unor decizii ale unor tribunale, în care apare, în continuare, numele 

CEC-ului, este necesar să facă demersuri pentru a se  asigura că acest impact în 

viitor nu va afecta pozitia CEC. 

Preşedintele Comisiei, domnul deputat Mihai Tudose a dorit să 

reamintească, având în vedere că doamna consilier Mioara Ionescu face parte şi 
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din Comisia de Privatizare, faptul că, recent, a avut loc audierea, comună, în 

cadrul Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare şi a Comisiei 

de buget, finanţe şi bănci, a Guvernatorului BNR, domnul Mugur Isărescu. 

Având în vedere rolul foarte important în privatizarea CEC pe care îl are Banca 

Naţională a României, domnul Guvernator Mugur Isărescu s-a exprimat în 

sensul în care preţul  nu este primordial în acestă privatizare, ci ceea ce se 

întâmplă cu infrastructura. De asemenea, Preşedintele Comisiei, domnul deputat 

Mihai Tudose a arătat că nu se cunoaşte destinaţia banilor şi până acum nu a fost 

emisă ideea ca 5% să aibă o anumită destinaţie. 

Doamna consilier Mioara Ionescu a arătat că, pe masa Guvernului, există 

în aceste zile, o Strategie de privatizare a CEC, similară celei a BCR, realizată ca 

urmare a succesului de care s-a bucurat aceasta, şi în care se ţine seama şi de 

procentul de 9,9%, care, prin lege, va trece la Fondul “Proprietatea”.  

De asemenea, doamna consilier Mioara Ionescu a subliniat că pentru 

Comisia de privatizare a CEC că nu preţul, dar şi preţul este important şi a 

subliniat cateva diferente faţă de modul de privatizare al BCR cum ar fi oferta de 

preţ este de 75% faţă de 90% la BCR iar pentru oferta tehnică de 25% faţă de 

10% la BCR. De asemenea, în procesul de privatizare al CEC există o clauză 

importantă referitoare la CEC ca bancă de deservire în special a mediului rural.    

Preşedintele Comisiei, domnul deputat Mihai Tudose a arătat că, în 

înţelepciunea sa, Guvernul va modifica, din nou, ceea ce Comisia Economică a 

Camerei Deputaţilor a aprobat, prin vot, acum o lună şi jumătate, şi anume, 

exact Strategia de privatizare a CEC. 

Domnul deputat Petru Lakatos a dorit să ştie dacă imobilele care sunt 

evidenţiate în anexele prezentate de CEC SA sunt reevaluate sau data la care au 

fost acestea evaluate şi dacă printre aceste imobile există şi unele revendicate. 

Peşedintele CEC, domnul Eugen Rădulescu, a răspuns că valoarea pentru 

toate imobilele aparţinând CEC nu a fost stabilită la o aceeaşi dată, iar valoarea 

globală a acestor imobile, aşa cum apare în evidenţele contabile este de 

aproximativ 80 milioane Euro. Evaluarea consultantului pentru privatizare este 
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de 2 ori sau chiar două ori şi jumătate mai mare. Aceasta este aşa numita 

evaluare de portofoliu. Această situaţie se datorează faptului că multe clădiri au 

intrat în patrimonial CEC în anii 1950 sau 1960 şi nu a existat un titlu legal de 

proprietate asupra lor. 

Vicepreşedintele Comisiei, domnul Mircea Purceld a subliniat faptul că 

această problemă a privatizării este extrem de importantă şi şi-a exprimat totala 

nemulţumire pentru faptul că, în faţa Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare, cea care este sesizată pe fond cu acest proiect legislativ, 

Ministrul Finanţelor lipseşte cu desăvârşire. Domnul deputat Mircea Purceld si-a 

exprimat părerea că Ministerul Finanţelor nu tratează cu suficientă consideraţie 

acest proces de privatizare a CEC, şi a propus amânarea discuţiilor referitoare la 

privatizarea CEC până când Ministrul Finanţelor îşi va face timp şi va veni în 

faţa Comisiei pentru a susţine proiectul. 

Preşedintele Comisiei, domnul deputat Mihai Tudose a făcut, la rândul 

său, propunerea de respingere a acestui proiect legislativ până în momentul în 

care va fi gata şi Strategia de Privatizare a CEC, pentru a putea analiza toate 

documentele, în mod coerent şi unitar. 

Domnul deputat Gabriel Sandu a propus la rândul său amânarea discutării 

acestui proiect legislativ pentru o săptămână, pentru a putea permite Ministrului 

Finanţelor şi Preşedintelui CEC să participe, împreună, la susţinerea acestui 

proiect deosebit de important. 

Domnul deputat Radu Moldovan a fost de acord cu propunerea de a 

amâna dezbaterile cu două săptămâni, pentru a permite Ministerului Finanţelor 

prezentarea şi a Strategiei de privatizare aflată în acest moment pe masa 

Guvernului şi de asemenea a strategiei privind politica economică şi fiscală a 

guvernului în perioada următoare. 

Domnul deputat Iuliu Nosa a propus respingerea acestui proiect legislativ 

motivând acest lucru prin faptul că, atunci când s-a discutat, în Comisie, 

proiectul legislativ de privatizare a CEC, el a propus eliminarea acelor prevederi 

care priveau posibilitatea aplicării legii de accelerare a privatizării, propunere 
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respinsă în acel moment. Acum, prin prezentul proiect legislativ, acest lucru 

capătă contur. O altă subliniere a domnului deputat Iuliu Nosa a fost referitoare 

la faptul că, din însuşirea clădirilor şi bunurilor CEC din diferite localităţi din 

ţară, unele dintre acestea nu mai au activitate, fiind preluate de Consiliile locale. 

Referitor la acestea din urmă, domnul deputat Iuliu Nosa a arătat că, în anii 80- 

90, în foarte multe centre de comune au fost construite blocuri cu 2-3 etaje, 

având spaţii CEC la parter, ceea ce face ca acestea să nu poată fi trecute în 

categoria celor preluate în anii 50-60. 

Conform procedurii, propunerile au fost supuse votului membrilor 

Comisiei. 

 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de respingere 

a proiectului de lege, propunere care a fost aprobată cu 18 voturi pentru şi 6 

voturi împotrivă. 

 

În urma dezbaterii, Comisia pentru politică economică, reformă şi 

privatizare a hotărât cu 18 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă  să propună 

plenului Camerei Deputaţilor RESPINGEREA proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 199/2005 privind unele 

măsuri pentru continuarea procesului de privatizare a Casei de Economii şi 

Consemnaţiuni CEC-S.A.  

 

  

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

fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2005 pentru aprobarea Strategiei de 

privatizare a Companiei Naţionale Loteria Română – S.A. şi a Companiei 

Naţionale Imprimeria Naţională – S.A., precum şi pentru modificarea actelor 

normative care reglementează regimul acestora, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională (PLx 210/2006). 
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   Proiectul de lege vizează, pe de o parte, aprobarea strategiilor de 

privatizare a celor două companii şi, pe de altă parte, modificarea actelor 

normative care reglementează regimul acestora în vederea corelării cu strategiile 

propuse. 

Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de iniţiator, nu a avut nici un 

reprezntant. 

Preşedintele Comisiei, domnul deputat Mihai Tudose, având în vedere 

lipsa iniţiatorului, respectiv Ministerul Finanţelor Publice, a propus respingerea 

acestuia. 

Proiectul legislativ a fost respins cu 18 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă. 

 

Domnul deputat Mircea Purceld a subliniat faptul că trebuie să privim cu 

mai multă responsabilitate susţinerea acestor proiecte legislative, şi a propus 

solicitarea unei informări cu privire la politica de privatizare acelor două 

Companii Naţionale, Loteria Română respectiv Imprimeria Naţională.  

Astfel, domnul deputat a solicitat prezentarea, de către Ministrul 

Finanţelor, a unui material scris, referitor la planurile de viitor ale Ministerului 

pe care il conduce, pentru a nu mai afla din presă de iniţiativele legislative ale 

acestuia. De asemenea, domnul deputat Mircea Purceld a solicitat prezentarea 

acestor documente cu cateva zile înainte de data fixată pentru audierea domnului 

ministru, pentru a avea timpul necesar înţelegerii acestora. 

Domnul deputat Mircea Purceld şi-a exprimat dezamgirea faţă de lipsa 

iniţiatorului, şi a solicitat membrilor comisiei să îşi respecte condiţia de 

parlamentari, şi să nu mai accepte, la dezbaterea unor legi de o asemenea 

importanţă, prezenţa unui director, director adjunct sau director de agenţie din 

vreun judeţ care să explice strategia de privatizare. Domnul deputat Mircea 

Purceld a arătat că domnia sa, nu l-a întâlnit niciodată până acum pe Ministrul 

Sebastian Vlădescu, şi nici vreun alt secretar de stat din Ministerul de Finanţe. 

Domnia sa a subliniat că înţelege că trebuie să îi sprijine pe colegii din Guvern, 
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având tot respectul pentru aceştia, dar nu înţelege să accepte, la infinit, un 

asemenea comportament din partea Guvernului. Mai ales,că, la alte comisii, cum 

ar fi Comisia de buget, finanţe şi bănci, reprezentanţii Ministerului de finanţe se 

prezintă pentru susţinerea proiectelor legislative. 

 

Preşedintele Comisiei, domnul deputat Mihai Tudose a propus ca lipsa 

iniţiatorului să fie consemnată în sensul în care nu îşi mai susţine iniţiativa 

legislativă. 

 

Domnul deputat Gabriel Sandu a propus amânarea cu două săptămâni a 

discuţiilor referitoare la acest proiect legislativ. 

Domnul deputat Petru Lakatos a fost de acord cu această propunere. 

Preşedintele Comisiei, domnul deputat Mihai Tudose a supus la vot 

propunerea de respingere a acestui proiect legislativ. 

 

Propunerea de respingere a proiectului legislativ a fost aprobată cu 18 

voturi pentru şi 6 voturi împotrivă. 

 

 În urma dezbaterii, Comisia pentru politică economică, reformă şi 

privatizare a hotărât cu 18 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă să propună 

plenului Camerei Deputaţilor RESPINGEREA proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2005 pentru aprobarea 

Strategiei de privatizare a Companiei Naţionale Loteria Română – S.A. şi a 

Companiei Naţionale Imprimeria Naţională – S.A., precum şi pentru modificarea 

actelor normative care reglementează regimul acestora. 

 

 

 

 

 Joi,   20 aprilie  2006 
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 Ordinea de zi a fost următoarea: 

 

  1. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2006 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor 

comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a 

statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 248/2006). 

 

 

2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 

 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi din totalul de 24 de 

membri. 

 

 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 

şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentantul Agenţiei 

Domeniului Statului: domnul Adrian Stan – vicepreşedinte.  

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose.

        

 La primul punct al ordinii de zi  a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în 

procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 4/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare 

terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi 

înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională (PLx 248/2006). 
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  Proiectul de lege urmăreşte modificarea şi completarea Legii nr. 

268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare 

terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi 

înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările 

ulterioare, intervenţii legislative determinate de intrarea în vigoare, în luna 

martie 2006, a prevederilor Titlului XI – Renta viageră agricolă din Legea nr. 

247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele 

măsuri adiacente, dată de la care Agenţia Domeniilor Statului trebuie să înceapă 

plata rentei viagere agricole celor care beneficiază de aceasta. 

  Totodată, sunt propuse măsuri referitoare la recuperarea în regim de 

urgenţă a debitelor rezultate din contractele încheiate de Agenţia Domeniilor 

Statului, ca urmare a incapacităţii de plată a partenerilor contractuali afectaţi de 

calamităţi, precum şi la cadrul  legal pentru funcţionarea în condiţii optime a 

activităţii din cadrul acestei agenţii. 

 Iniţiatorul, Administraţia Domeniului Public, a fost reprezentată prin 

vicepreşedinte, domnul Adrian Stan. Acesta a subliniat importanţa acestui 

proiect legislativ pentru activitatea ADS. De asemenea, având în vedere 

prevederile Titlului XI din Legea nr. 247/2005, referitoare la renta viageră 

agricolă, şi anume că începând din luna martie a anului 2006, ADS trebuie să 

înceapă plata rentei viagere agricole celor care beneficiază de aceasta, precum şi 

faptul că în urma retrocedărilor funciare, rolul principal al ADS de administrator 

al terenurilor agricole proprietate de stat va fi mult diminuat în favoarea noilor 

activităţi de distribuire a rentei viagere agricole şi de realizarea politicii statului 

în domeniul comasării terenurilor, se impune modificarea şi completarea Legii 

nr. 268/2001. 

Pentru interpretarea unitară a prevederilor legale, se consideră necesară 

reglementarea în mod expres a scutirii de la plata taxei judiciare de timbru a 

Agentiei Domeniilor Statului pentru acţiunile formulate potrivit legii. De 

asemenea, un alt aspect important al activităţii ADS este organizarea conducerii 

ADS, asigurată în prezent de un director general.  
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Având în vedere faptul că un Consiliu de Administraţie asigură 

conducerea instituţiei, organ cu putere de decizie în ceea ce priveste activitatea 

agenţiei şi de preşedintele Consiliului de Administraţie. Astfel, având în vedere 

atribuţiile preşedintelui Consiliului de Adnministraţie, este necesară schimbarea 

funcţiei ocupate în cadrul instituţiei din “director general” în “preşedinte”. 

Pentru a putea cuprinde toate acete modificări a fost elaborat prezentul 

proiectul legislativ. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de votare în 

bloc a proiectului de lege, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de 

voturi. 

 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare au hotărât cu 23 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă ca 

proiectul de lege să fie avizat favorabil, în forma adoptată de Senat.    

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
   Mihai Tudose 
                                                             SECRETAR, 
                                                      Vasile Cosmin Nicula  
                              

Consilier: 
                   Anca Chiser 

         Expert:   
                                                                                       Graziella Segărceanu 
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