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MARŢI, 8  martie 2005 

 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi studiul proiectului de Lege privind organizarea şi 

funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti. (PL 197/1998). 

 

2. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 de deputaţi din totalul de 23 de 

membrii. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 

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

proiectului de Lege privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei 

meşteşugăreşti şi au analizat posibilele modificări ale acesteia în concordanţă cu 

legea cadru a Cooperaţiei recent promulgată de Preşedintele României. 
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MIERCURI, 9 martie 2005 

 

            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.123/2004 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.(PLx 

71/7.03.2005). 

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

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2004 privind 

unele măsuri pentru pregătirea, în vederea privatizării, unor societăţi comerciale 

producătoare de aparatură şi instrumente medicale. (PLx 74/7.03.2005)                                

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

pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2004 privind 

preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor 

creanţe neperformante de la Banca Română pentru Dezvoltare S.A. - Groupe 

Sociētē Gēnērale. (PLx 69/7.03.2005). 

                                                                                                                                         

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

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2005 pentru 

modificarea alin.(3) şi (4) ale art.6 din Legea nr.96/2000 privind organizarea şi 

funcţionarea Băncii de Export - Import a României EXIMBANK - S.A. şi 

instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior. (PLx 70/7.03.2005). 

                                                                                                                                         

 
           5. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 
 
 
 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 de deputaţi din totalul de 23 de 

membrii. 
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La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 51 

şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului 

Finanţelor Publice, doamna Liliana Mitre - director general adjunct, doamna 

Cornelia Petreanu - director general şi doamna Aura Gereanu - director general, 

iar din partea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul Marius 

Cucliciu - consilier preşedinte. 

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.123/2004 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.571/2003 privind Codul fiscal. 

 

Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a menţionat importanţa acestei 

ordonanţe. În ceea ce priveşte hotărârea Comisiei de a nu mai accepta dezbaterea 

în cadrul Comisiei a nici unui act normativ fără prezenţa la lucrări, la data şi ora 

convocării, a unui reprezentant, la nivel de minim secretar de stat, al ministerelor 

implicate a solicitat supunerea la vot a discutării sau amânării discuţiilor 

prezentei ordonanţe de urgenţă. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a menţionat că acest act normativ este în 

procedură de urgenţă, iar conform regulamentului Camerei Deputaţilor termenul 

pentru dezbatere este de 3 zile. Amânarea discutării acestui act normativ nu ar fi 

benefică, deoarece avizul Comisiei ar trebui trimis la Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci, care este sesizată în fond, şedinţa comisiei menţionate urmând a 

avea loc în data de 10.03.2005.            

Domnul deputat Marin Almăjanu a spus că ar trebui să se ţină cont de 

faptul că nu a fost numit încă un secretar de stat pe fiscalitate. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a menţionat faptul că actualul Guvern 

funcţionează de aproximativ 70 de zile şi a dorit să ştie  în cât timp se vor numi 

secretarii de stat. 
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Domnul secretar Cosmin Nicula a spus că este parţial de acord cu domnul 

deputat Marin Almăjan. Minsterul Finanţelor Publice fiind cel mai important 

minister, era imperios necesar să se numească un secretar de stat. 

Domnul secretar Cosmin Nicula a mai adăugat că în momentul de faţă 

principala problemă o constituie dezbaterea sau amânarea dezbaterii proiectelor 

aflate pe ordinea de zi. 

Domnul secretar Cosmin Nicula a menţionat că se raliază propunerii 

domnului vicepreşedinte Octavian Purceld de a amâna dezbaterea acestui act 

normativ, deoarece susţinerea actului normativ propus spre aprobare Comisiei  

precum şi reprezentarea Ministerului Finanţelor Publice a fost sub aşteptările 

membrilor Comisiei. 

Domnul deputat Cornel Popa a subliniat faptul că membrii Comisiei au 

mai fost puşi în situaţia de a aviza proiecte de lege care fuseseră deja dezbătute 

pe fond şi şi-a manifestat dorinţa într-o cooperare fructuoasă între ministere şi 

Comisie. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de amânare a 

prezentului act normativ. 

Cu 19 voturi împotrivă şi 4 voturi pentru, membrii Comisiei au hotărât ca 

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.123/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 

fiscal, să fie dezbătut de membrii Comisiei. 

Domnul deputat Alin Teodorescu a menţionat faptul că, în baza legii, 

reprezentarea şi funcţionarea Guvernului revine primului ministru, secretarii de 

stat nu au un termen de numire în funcţie, ministerele pot fi reprezentate la orice 

nivel. 

Domnul deputat Alin Teodorescu a mai menţionat faptul că în cele patru 

proiecte de acte normative care se află pe ordinea de zi sunt câteva probleme 

care trebuie discutate deoarece afectează angajamentele internaţionale ale 

României. 
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Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a susţinut necesitatea 

aprobării prezentului proiect de lege. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a afirmat că ţinând cont de 

recomandările Comisiei Europene cu privire la măsurile fiscale care trebuie 

implementate şi făcând referire la Capitolul 6 ,,Politica în domeniul 

concurenţei'', se impune restrângerea perioadei de acordare a scutirii de la plata 

impozitului pe profit în cazul societăţii comerciale ,,Sidex'' - S.A. Astfel, pentru 

compatibilizarea cadrului fiscal intern cu reglementările Comunităţii Europene 

în ceea ce priveşte acordarea ajutorului de stat, perioada de scutire de la plata 

impozitului pe profit a societăţii comerciale ,,Sidex'' - S.A., aceasta nu trebuie să 

se încheie la 31 decembrie 2006, aşa cum este prevăzută în Codul fiscal. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a mai subliniat faptul că 

pentru asigurarea unei concordanţe între prevederile legislaţiei naţionale cu cele 

ale acquis-ului comunitar privind libera circulaţie a capitalurilor se impune 

eliminarea prevederilor privind obligativitatea agenţilor economici de a anunţa 

organelor fiscale intenţia de cesionare, înstrăinare sub orice formă a acţiunilor, 

părţilor sociale sa a activelor fixe, în vederea efectuării controlului financiar-

fiscal. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că pentru 

autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de proprietate şi ale altor 

drepturi reale ce au ca obiect terenuri fără construcţii, taxele de timbru sunt 

stabilite tot procentual. Nivelul taxelor judiciare de timbru şi a taxelor de timbru 

notariale sunt actualizate, periodic, în funcţie de rata inflaţiei, propunându-se 

acordarea unei reduceri a taxelor de timbru pentru activitatea notarială, în cazul 

în care actele translative de proprietate au ca obiect terenuri fără construcţii. 

Domnul deputat Dan Dumitru Zamfirescu a afirmat că pe lângă punctele 

bune pe care le conţine această ordonanţă a fost introdus şi art.II, care se referă 

la plata anticipată a accizelor, care avantajează evaziunea fiscală din domeniul 
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băuturilor alcoolice. Domnul deputat a propus ca art.II să fie eliminat din textul 

ordonanţei. 

Domnul deputat Aurel Vainer a dorit să ştie care a fost raţiunea  

introducerii la momentul respectiv a plăţii anticipate a accizelor şi dacă această 

metodă mai este folosită şi în alte domenii în afară de piaţa băuturilor alcoolice. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că, deşi acest 

domeniu nu este în stricta sa coordonare, frecvent autoritatea fiscală trebuie să 

aibă negocieri cu principalii lideri de piaţă ai acestor produse, în vederea stopării 

procesului de evaziune fiscală, pentru eliminarea pieţei negre, precum şi pentru 

încasarea veniturilor la bugetul de stat. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a mai afirmat că au avut 

loc discuţii şi cu reprezentanţii patronatului, care doresc să-şi expună punctul de 

vedere în faţa membrilor Comisiei. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că, deoarece există 

o măsură complementară, s-a propus suspendarea temporară a aplicării 

prevederilor alin (5) al art.221 din Codul fiscal până la data de 1.07.2005, dată la 

care accizelor pentru alcool vor fi majorate cu peste 46%. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că, în ceea ce 

priveşte aplicarea măsurii plăţii anticipate a accizelor, aceasta se aplică şi în 

domeniul petrolier. 

Domnul deputat Nicolae Bara a spus că nu este mulţumit de modul în care 

organul fiscal îşi desfăşoară activitatea, deoarece în loc să evite un blocaj, 

acesta, prin măsurile luate, obţine efectul contrar. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că în prezentul Cod 

de procedură fiscală sunt prevăzute mai multe sancţiuni cu privire la cei care 

recurg la evaziune fiscală, spălare de bani, urmărindu-se înăsprirea pedepselor 

aplicate pentru această infracţiune. 

Domnul deputat Nicolae Bara a spus că nu este mulţumit de răspunsul 

furnizat de reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, iar în opinia sa,  
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organul fiscal, până în acest moment, nu a luat măsuri eficiente în vederea 

sancţionării persoanelor care recurg la evaziune fiscală. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a menţionat faptul că 

prezentul Cod de procedură fiscală prevede o înăsprire a sancţiunilor aplicate 

persoanelor care recurg la evaziune fiscală. Această prevedere se va corobora cu 

legea falimentului. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a propus începerea dezbaterilor 

prezentei Ordonanţe de urgenţă. 

Cu 21 de voturi pentru şi 2 abţineri, proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.123/2004 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, a fost avizat în forma 

adoptată de Senat. 

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.90/2004 privind unele măsuri pentru 

pregătirea, în vederea privatizării, unor societăţi comerciale producătoare de 

aparatură şi instrumente medicale. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a 

susţinut necesitatea aprobării proiectului de lege. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a spus 

că societatea comercială ,, Sanevit 2003'' - S.A. este organizată şi funcţionează 

sub autoritatea Ministerului Sănătăţii.Principalul obiect al activităţii acestei 

societăţi comerciale îl constituie producţia de aparatură şi instrumente medicale. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a spus 

că în ceea ce priveşte societatea comercială ,, Famos'' - S.A.  capacitatea de 

producţie este de 200 mil. buc. seringi/an şi 400 mil buc. ac/an, utilajele aferente 

fiind furnizate de firma ,, Archimedes'' Italia - care a pus la dispoziţie tehnologia 

de fabricaţie, recunoscută pe plan mondial ca fiind de înaltă performanţă, cu un 

grad ridicat de automatizare. Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea 
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Activelor Statului a afirmat că în scopul relansării economice a societăţii 

comerciale ,,Sanevit 2003'' - S.A. şi a societăţii comerciale ,,Famos'' - S.A. şi a 

pregătirii acestora pentru privatizare prin prezentul proiect de lege se propune 

majorarea cu 40 miliarde lei a capitalului societăţii comerciale ,,Sanevit 2003'' şi 

cu 20,4 miliarde lei a capitalului societăţii comerciale ,,Famos'' - S.A., cu aportul 

în numerar al AVAS. 

Domnul deputat Petru Lakatos a dorit să sublinieze faptul că este de acord 

cu privatizarea celor 2 societăţi, dar nu în condiţiile actuale în care se recurge la 

majorarea capitalului social, ceea ce denotă o evaluare incorectă a capitalurilor 

circulante facute de cele 2 societăţi la data înfiinţării lor. 

Domnul deputat Nicolae Bara a fost de acord cu domnul deputat Petru 

Lakatos în sensul că nu este bine să se investească capital în cele 2 societăţi în 

vederea privatizării, dacă acestea se află în pragul falimentului. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să ştie în ce stadiu se află 

pregătirea pentru privatizare a celor 2 societăţi comerciale. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a spus 

că societatea comercială ,,Sanevit 2003'' - S.A. a fost înfiinţată la sfârşitul anului 

2003, iar producţia a început în iunie 2004. Această societate avea 10 miliarde 

datorie la AVAS şi datorită faptului că nu au avut sursele de finanţare care să 

acopere cheltuielile aferente continuării ritmice a activităţii de producţie, a fost 

nevoie de suplimentarea capitalului. AVAS nu are în administraţie decât 15% 

din capitalul societăţii. Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor 

Statului a mai spus că la societatea comercială ,,Famos'' - S.A., privatizarea s-a 

făcut în 4 etape. 

Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a menţionat faptul că expunerea 

de motive nu are nici o legătură cu titlul proiectului de lege şi de asemenea nu-şi 

explică de ce, autorii acestui proiect normativ, au introdus în titlu sintagma    ,, 

pentru pregătirea privatizării''. Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a mai 

 8



menţionat faptul că nu este mulţumit de nivel de reprezentare al AVAS, fapt 

pentru care va vota împotriva acestui proiect de lege. 

Domnul deputat Alin Teodorescu a spus că societatea comercială ,,Sanevit 

2003'' - S.A. este o societate nouă, care  a fost înfiinţată pe ruinele unor societăţi 

comerciale închise în 1998, preluând o parte din active , această societate 

începând să producă în anul 2004. Domnul deputat a propus aprobarea acestui 

proiect de lege, deoarece  această societate a creat peste 1200 de locuri de 

muncă. 

Domnul deputat Nicolae Bara a dorit să ştie de ce nu se apelează la 

împrumuturi bancare. 

Domnul deputat Alin Teodorescu a spus că nu s-a apelat la împrumuturi 

bancare deoarece gradul de îndatorare depăşeşte 85%. 

Domnul deputat Aurel Vainer a spus că susţine acest proiect de lege, dat 

fiind importanţa sa vitală. Ministerul Sănătăţii sau AVAS va trebui să prezinte 

un raport la zi asupra influenţei de capital din partea statului. 

Domnul deputat Alin Teodorescu a spus că raporturile sunt publice, iar 

cele care nu au fost făcute încă publice vor fi disponibile în cel mai scurt timp. 

 Domnul deputat Gabriel Sandu a avut rugămintea de a se prezenta 

rapoarte în prealabil, pentru ca membrii Comisiei să fie informaţi în vederea 

dezbaterilor respectivelor acte normative. 

Cu 20 voturi pentru şi 3 abţineri, membrii Comisie au hotărât ca proiectul 

de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2004 

privind unele măsuri pentru pregătirea, în vederea privatizării, unor societăţi 

comerciale producătoare de aparatură şi instrumente medicale, să fie aprobat în 

forma adoptată de Senat. 

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

procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.127/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru 
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Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe neperformante de la Banca 

Română pentru Dezvoltare S.A. - Groupe Sociētē Gēnērale. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a 

susţinut respingerea O.U.G. 127/2004, deoarece această ordonanţă a avut în 

vedere înfiinţarea unui parc industrial. Banca Română pentru Dezvoltare S.A. - 

Groupe Sociētē Gēnērale a comunicat că nu mai este interesată de vânzarea 

creanţei pe care o are asupra debitoarei, societatea comercială ,,PRISMA 

TOWN'' S.A. 

În unanimitate, membrii Comisie au hotărât ca proiectul de Lege pentru 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2004 privind preluarea 

de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe 

neperformante de la Banca Română pentru Dezvoltare S.A. - Groupe Sociētē 

Gēnērale să fie aprobat în forma adoptată de Senat. 

La punctul 4 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.5/2005 pentru modificarea alin.(3) şi (4) ale art.6 din 

Legea nr.96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export - Import 

a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a 

comerţului exterior. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a 

menţionat necesitatea aprobării prezentului act normativ. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a spus 

că Legea nr.96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export - 

Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a 

comerţului exterior, a avut ca scop reglementarea atât a modalităţilor de 

stimulare a exporturilor, cât şi stabilirea modului de organizare şi funcţionare a 

acestei instituţii abilitată să utilizeze instrumentele prevăzute de lege, în acord cu 

strategia de dezvoltare a economiei româneşti. 
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Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a spus 

că Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 

exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 

prevenirea şi sancţionarea corupţiei, a fost introdus în Legea nr.31/1990 un 

alineat nou la art.131 - alin. (22), care prevede în mod expres că ,, administratorii 

nu pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcţie''. 

Acest nou articol introdus de Legea nr.161/2003, care susţine în mod expres şi 

explicit măsura revocării administratorilor, are ca scop principal prevenirea 

corupţiei şi asigurarea transparenţei mediului de afaceri, asigurând protecţia 

intereselor acţionarilor şi eficienţa activităţilor societăţilor. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a mai 

precizat că menţinerea restricţiilor privind revocarea din funcţie a 

administratorilor Băncii de Export - Import a României EXIMBANK - S.A. nu 

reprezintă numai o simplă neconcordanţă a unor prevederi legale, ci exceptează 

modul de funcţionare al acestei instituţii de la principiile privind transparenţa în 

exercitarea funcţiilor în mediul de afaceri şi prevenirea şi sancţionarea corupţiei. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a 

menţionat faptul că, modificarea alineatelor reglementează o situaţie 

contradictorie şi anume că, revocarea din funcţie a membrilor consiliului de 

administraţie al EXIMBANK - S.A. se putea face numai în anumite condiţii. 

Domnul deputat Alin Teodorescu a spus că prin această ordonanţă de 

urgenţă se doreşte schimbarea consiliului de administraţie şi politizarea acestuia, 

motiv pentru care va vota împotrivă. Este o încercare de politizare a unui 

serviciu public. 

Domnul deputat Andrei Gerea a spus că nu se încearcă politizarea băncii. 

Este o anexă guvernamentală, funcţionarii fiind ca în orice altă bancă. Este bine 

ca în momentul în care se schimbă guvernul să se schimbe şi conducerea băncii. 

Cu 13 voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi 5 abţineri art.I al ordonanţei de 

urgenţă a fost aprobat. 
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Cu 13 voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi 5 abţineri art.II al ordonanţei de 

urgenţă a fost aprobat. 

Cu 13 voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi 5 abţineri  ordonanţa de urgenţă, 

a fost aprobată, în integralitatea ei.  

La punctul 5 al ordinii de zi domnul preşedinte Mihai Tudose a spus că 

domnii deputaţi din cadrul Comisiei sunt invitaţi la un seminar privind ,,Rolul 

Consiliului Concurenţei în România''. 

Au fost desemnaţi să participe la acest seminar domnii deputaţi: Aurel 

Vainer, Andrei Gerea şi Cosmin Nicula. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a spus că sunt invitaţi să participe 

domnii deputaţi din cadrul Comisiei în perioada 14.06-16.06. 2005 la ,, Forumul 

economic internaţional''. 

Au fost desemnaţi să participe la acest seminar domnii deputaţi: William 

Brânză, Emil Moldovan şi Gabriel Sandu. 

 

 

 

JOI,  10  martie 2005 

 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi studiul proiectului de Lege privind organizarea şi 

funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti. (PL 197/1998). 

 

2. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 de deputaţi din totalul de 23 de 

membrii. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 
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La primul punct al ordinii de zi   a fost înscrisă dezbaterea  şi  studiul 

proiectului de Lege privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei 

meşteşugăreşti şi au analizat posibilele modificări ale acesteia în concordanţă cu 

legea cadru a Cooperaţiei recent promulgată de Preşedintele României. 

 

  PREŞEDINTE, 

 Mihai TUDOSE 

                                                             SECRETAR, 

                                                      Vasile Cosmin NICULA   

  

 
               Consilier parlamentar, 

                     Anca Chiser 

                    

                    Expert parlamentar, 

                                                                                                                     Graziella Segărceanu
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