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Proces verbal 
al şedinţei Comisiei din ziua de 13 ianuarie 2010 

 
 
 

 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 13 ianuarie 2010. 

La lucrările Comisiei din  ziua de 13 ianuarie a.c., din totalul de 22 de membri,  au 
fost prezenţi toţi deputaţii.  
 Şedinţa Comisiei, în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din Camera 
Deputaţilor, Comisia economică, industrii şi servicii precum şi Comisia pentru buget, 
finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital din cadrul Senatului, a început în ziua de 13 
ianuarie a.c., cu  audierea domnului Králik Loránd, propus pentru funcţia de membru în 
cadrul Comisiei Naţionale pentru Valori Mobiliare, de către grupul parlamentar al 
UDMR. 
 Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ de către domnul Mihai Tudose, 
preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare şi domnul deputat 
Viorel Ştefan preşedintele Comisiei buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor. 
 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul Králik Loránd, candidat la funcţia de membru 
în C.N.V.M.. 
 
 La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă audierea domnului Králik Loránd, 
propus pentru funcţia de membru în cadrul Comisiei Naţionale pentru Valori Mobiliare, de 
către grupul parlamentar al UDMR. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a deschis şedinţa comună pentru audierea 
candidatului la funcţia de membru în cadrul C.N.V.M.. 
 Domnul Králik Loránd, candidat la funcţia de membru în C.N.V.M., şi-a prezentat 
activitate profesională realizată până în prezent. 
 Membrii Comisiilor de specialitate ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au adresat 
întrebări candidatului la funcţia de membru în C.N.V.M.. 
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În urma audierii, preşedintele de şedinţă a supus la vot candidatura domnului Králik 
Loránd la funcţia de membru în cadrul C.N.V.M.. 

În urma audierilor, cu majoritate de voturi, Comisiile reunite au propus Plenului 
Parlamentului nominalizarea candidatului KRÁLIK LORÁND pentru calitatea de 
membru al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, în funcţia de comisar, pentru 
un mandat de 5 ani, începând cu data de 13 ianuarie 2010. 
 

  
 
PREŞEDINTE, 
Mihai TUDOSE 
 
 
                                        SECRETAR, 
                                  Cătălin CHERECHEŞ 
 
 
 
                       Consilier parlamentar: 
                           Anca Chiser 
                            Expert parlamentar: 
                                                                                               Nicoleta-Florentina Ghencian 
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