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AVIZ COMUN 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 9 şi 10 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului şi ale art. 3 alin. (1) şi (2) şi art.4 din Anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 25/2002 privind  
aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobată cu modificări prin Legea                     
nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, împreună cu Comisiile similare ale Senatului au fost 
sesizate de către Birourile permanente ale celor două Camere cu audierea candidatului propus pentru ocuparea funcţiei de 
vicepreşedinte al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare. 

Grupurile parlamentare ale Partidului Naţional Liberal din Senat şi Camera Deputaţilor, conform 
prevederilor legale, l-au desemnat pe domnul Alexe Gavrilă, pentru ocuparea funcţiei de vicepreşedinte al Comisiei 
Naţionale a Valorilor Mobiliare.  
  Potrivit art. 12 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, cele patru Comisii 
s-au întrunit în şedinţă comună, în ziua de 28 iunie 2010,  în vederea audierii candidatului propus şi a întocmirii avizului 
comun.  
  Conform prevederilor art. 3 alin. (1) şi (2)  şi art.4 din Anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului             
nr. 25/2002 privind  aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobată cu modificări prin Legea  
nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare, membrii celor patru Comisii au analizat documentaţia transmisă, 
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luând cuvântul pentru a-şi exprima opiniile favorabile faţă de pregătirea profesională, sau pentru a-i adresa întrebări, 
parlamentari din cadrul celor patru Comisii sesizate în vederea avizării.  

În urma opiniilor exprimate de către membrii celor patru Comisii, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, 
avizarea favorabilă a domnului Alexe Gavrilă pentru ocuparea funcţiei de vicepreşedinte al Comisiei Naţionale a 
Valorilor Mobiliare.  

 
 
 
                       PREŞEDINTE,                 PREŞEDINTE,                                                  PREŞEDINTE,                            PREŞEDINTE,               
                            Deputat                               Deputat                                                              Senator                                           Senator                
                      Mihai TUDOSE          Viorel ŞTEFAN                             Varujan VOSGANIAN                        Ion ARITON 
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