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La lucrările Comisiei au fost prezenţi 21  deputaţi şi  6 absenţi.
Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Iuliu Vida, preşedintele

Comisiei.
Ordinea de zi, propusă pentru această şedinţă a fost următoarea:
1. Continuarea dezbaterilor proiectului de Lege privind

organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti.

2. Dezbaterea spre avizare în fond a proiectului de Lege privind
ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii
Mauritius privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat
la Bucureşti la 20 ianuarie 2000.

3. Dezbaterea spre avizare în fond a proiectului de Lege privind
ratificarea Acordului de cooperare economică şi tehnică dintre Guvernul
României şi Guvernul Regatului Maroc, semnat la Bucureşti la 11 octombrie
1999.

4. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.

La primul punct al ordinei de zi au fost prezenţi 14 deputaţi din
totalul de 27.

Doamna deputat Hildegard Puwak a solicitat domnului Preşedinte
să stabilească cum să procedăm în lipsa qvorumului. Domnul Preşedinte a făcut
apelul nominal la care au răspuns prezent 11 deputaţi (Iuliu Vida, Traian Rânja,
Leonard Cazan, Alexandru Albu, Constantin Băbălău, Jean Decuseară, Vasile
Ghiga, Sergiu Macarie, Traian Mihu, Hildegard Puwak şi Dumitru Sandu), 3
deputaţi nefiind în sală (Nicolae Bud, Gheorghe Marin şi Francisc Pecsi).
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Constatându-se lipsa qvorumului şedinţa a fost suspendată, urmând
a se relua la ora 12,00, când a fost programat punctul următor al ordinei de zi.

La punctul 2 al ordinei de zi, în prezenţa reprezentantului
Ministerului Finanţelor, domnul director general Popa Grigore, s-a dezbătut
proiectul de Lege privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi
Guvernul Republicii Mauritius privind promovarea şi protejarea reciprocă a
investiţiilor, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 2000.

In baza expunerii făcute de domnul Popa Grigore, au formulat
întrebări următorii:

          Doamna deputat Hildegard Puwak: - România a făcut investiţii în
Mauritius?

Răspuns: Nu s-au făcut, există o investiţie a Republicii Mauritius
în România de 700 dolari.

Domnul deputat Leonard Cazan: din ce an s-a făcut insistenţa de
încheiere a acestui acord?

Răspuns: Din anul 1998.
  Domnul deputat Leonard Cazan – şi toate aceste insistenţe s-au

materializat doar într-o investiţie de 700 dolari.
Cu majoritate de voturi şi două abţineri Comisia a avizat favorabil

proiectul de Lege, urmând a se întocmi Raportul şi a se înainta Biroului
Permanent spre a fi supus dezbaterii Plenului Camerei Deputaţilor.

La punctul 3 al ordinei de zi, a fost dezbătut proiectul de Lege
privind ratificarea Acordului de cooperare economică şi tehnică dintre
Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc, semnat la Bucureşti la 11
octombrie 1999.

A fost prezent la lucrările Comisiei, reprezentantul Ministerului
Industriilor şi Comerţului – domnul Grigore Ioan- director general, relaţia cu
Africa – care a susţinut proiectul mai sus amintit.

Au fost puse următoarele întrebări:
Domnul deputat Traian Rânja – care este volumul investiţiilor?
Răspuns: România în calitate de contractant general aduce un aport

valutar de 15-16 milioane dolari; Marocul a investit în România cca 5 milioane
dolari.

Schimburile comerciale înregistrate de România se cifrează la 17
milioane dolari şi importul din Maroc la 6 milioane de dolari.

Domnul deputat Gheorghe Ionescu: - ce se exportă?
Răspuns: geamuri, cherestea, produse metalurgice, chimicale, sodă

calcinată şi caustică, rulmenţi, mobilă şi ocazional cereale.
Supus la vot, proiectul de lege dezbătut a fost adoptat cu

unanimitate urmând a se întocmi Raportul şi a se prezenta Biroului Permanent
pentru  a fi supus dezbaterii Plenului Camerei Deputaţilor.



3

Prin inversarea ordinii de zi, acceptată prin vot de Comisie,
continuarea dezbaterilor la proiectul de Lege privind organizarea şi
funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti s-a făcut în prezenţa iniţiatorului –
deputatul Ionescu Gheorghe.

Au fost discutate 4 articole după care lucrările comisiei au fost
întrerupte din lipsă de qvorum.

       PREŞEDINTE,
            Iuliu Vida

     SECRETAR,
   Leonard Cazan

  Experţi parlamentari:
  Elena Tudor
  Ştefan Condeescu
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