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Sinteza lucrărilor Comisiei din 16 noiembrie 2004 
 
 
               
 Ordinea de zi a inclus dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de 
urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.97/2003 privind finalizarea procesului de privatizare la Societatea 
Comercială TEPRO - S.A. Iaşi, trimis cu adresa nr.PL 699/10 noiembrie 2004. 

La dezbatere au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile 
art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii AVAS - 
domnul vicepreşedinte Victor Dimitriu şi doamna consilier Ioana Pantazescu. 

Comisia a primit avizele favorabile nr.1449 /14.10.2003 de la Consiliul 
Legislativ,  nr.699/11.11.2004 de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
şi nr. 646/10.11.2004 de la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

     Domnul vicepreşedinte Victor Dimitriu a prezentat prevederile proiectului 
de Lege aflat în dezbatere arătând  că acesta are ca obiect acordarea unor 
înlesniri de natură financiară Societăţii Comerciale TEPRO- S.A. Iaşi, pentru 
redresarea economică a acestei societăţi, care să permită finalizarea procesului 
de privatizare. 

Domnul vicepreşedinte Victor Dimitriu a specificat că situaţia Societăţii 
Comerciale TEPRO- S.A. Iaşi a fost notificată la Consiliul Concurenţei şi s-a 
obţinut aprobarea Comisiei de la Bruxelles pentru ajutorul de stat. 

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a întrebat care este situaţia 
actuală de la TEPRO- S.A. Iaşi. 

Răspunsul a relevat că societatea ş-a revenit, activitatea se desfăşoară 
normal, numărul de salariaţi este garantat pentru o perioadă de 5 ani, nu sunt 
probleme cu sindicatele. În concluzie, s-a reuşit revigorarea societăţii cu o firmă 
de succes. 

Grupul parlamentar PSD din Comisie a prezentat două amendamente la 
articolul 1 al proiectului de lege, care au fost admise cu unanimitate de voturi ale 
celor prezenţi.  
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   Membrii Comisiei  au hotărât, în unanimitate, ca proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2003 privind 
finalizarea procesului de privatizare la Societatea Comercială TEPRO - S.A. 
Iaşi, să fie supus spre dezbatere şi adoptare plenului Camerei Deputaţilor, cu 
amendamentele admise. 
                           

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            PREŞEDINTE,                                                            
                Dan Radu RUŞANU      
 
                                                                              SECRETAR, 
                                                                      Iuliu Vida    
                           
                                                                                                                                    Expert parlamentar: 
                          Olga Tutoveanu                 
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