
 

 

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru politică            
economică, reformă şi privatizare 

 Bucureşti,  
Nr. 21/58/4.03.2004 

 
Sinteza lucrărilor Comisiei  

din  zilele de 3 şi 4 martie 2004 
     
         

             Miercuri, 3 martie 2004 
Ordinea de zi a lucrărilor comisiei a fost următoarea: 

           1. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 165/2002 pentru modificarea art. 
138 şi 139 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, 
serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate  (PL 429/2003). 
  2.  Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 165/2002 pentru modificarea art. 138 şi 139 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de 
investiţii financiare şi pieţele reglementate  (PL 327/2003).  
        3. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
 
 
           La dezbateri a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentantul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare: 
domnul Victor Eros - comisar.  
 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu şi de 
domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin. 

Datorit� absen�ei la lucr�rile comisiei a reprezentan�ilor 
Ministerului Finan�elor Publice, primele dou� puncte ale 
ordinei de zi au fost amânate pentru o �edin�� viitoare.  

 Din numărul total de 30 deputaţi a absentat : grup parlamentar PSD: Dan Ioan  
Popescu.  

 

 

 

 Joi, 4 martie 2004 
Ordinea de zi a lucrărilor comisiei a fost următoarea: 

             1. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind organizarea şi 
funcţionarea cooperaţiei (PL 370/2003).        
    2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
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Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu şi de 
domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin. 

 
 La primul punct al ordinei de zi s-au continuat dezbaterile asupra proiectului de Lege 
privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. 
 Domnii deputaţi au dezbătut raportul asupra acestei legi, făcut de raportorii celor două 
comisii sesizate în fond, respectiv Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi 
Comisia de industrii şi servicii.   
 Din numărul total de 30 deputaţi a absentat : grup parlamentar PSD: Dan Ioan  
Popescu.  
 
 
 

  PREŞEDINTE, 

Dan Radu Ruşanu 
 
                                                             SECRETAR, 
                                                                Iuliu Vida     
 
                             Expert parlamentar 
                    Alina Hodivoianu   
 

 
 
 

 
                   

 
 

 
                   

 
 

 
                   

 


