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La lucrările Comisiei au fost prezenţi 25 deputaţi şi  5 absenţi.
Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea:

      1. Dezbaterea propunerii legislative privind procedurile
simplificate de înregistrare şi funcţionare a societăţilor comerciale.

    2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

           Lucrările şedinţei au fost conduse de  domnul vicepreşedinte
Marin Gheorghe.

La primul punct al ordinei de zi s-a dezbătut propunerea legislativă
privind procedurile simplificate de înregistrare şi funcţionare a societăţilor
comerciale.

Domnul deputat Napoleon Pop, unul din iniţiatori, a prezentat
propunerea legislativă privind procedurile simplificate de înregistrare şi
funcţionare a societăţilor comerciale. Această propunere are ca obiect de
reglementare instituirea unor proceduri simplificate de înregistrare şi
funcţionare a societăţilor comerciale în vederea perfecţionării mediului de
afaceri, a stimulării spiritului de iniţiativă al întreprinzătorilor, precum şi a
creşterii gradului de responsabilitate a acestora.

Domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe a spus că, în prezent,
propunerile formulate în această iniţiativă legislativă sunt reglementate prin
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001, privind simplificarea unor
formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării
comercianţilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 283/2001, Partea I.

Această propunere legislativă a primit aviz negativ din partea
Comisiei de disciplină şi imunităţi.

          Având în vedere dispoziţiile art. 14 din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, prin care se
prevede evitarea paralelismelor în procesul de legiferare, membrii Comisiei au
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hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative privind
procedurile simplificate de înregistrare şi funcţionare a societăţilor comerciale.

Domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe a propus ca fiecare
membru al Comisiei să ia legătura cu reprezentanţii Camerei de Comerţ şi
Industrie din judeţele unde au birourile parlamentare, pentru a obţine informaţii
despre modul de aplicare în teritoriu al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
76/2001.

După vacanţa parlamentară urmează să se facă o analiză, la nivel
de Comisie, cu privire la propunerile de îmbunătăţire a procedurilor de
înregistrare şi funcţionare a societăţilor comerciale, pe baza cărora să se
înainteze o iniţiativă legislativă din partea Comisiei.

Domnul deputat Francisc Pecsi a propus monitorizarea aplicării în
teritoriu a capitolului de achiziţii publice din Legea nr. 133/1999.

Domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe a spus că trebuie creat
mecanismul prin care să se monitorizeze aplicarea prevederilor Legii nr.
133/1999 la nivel local.

     La al doilea punct al ordinei de zi s-au discutat problemele curente
ale activităţii comisiei. Domnii deputaţi au fost de acord cu înaintarea unei
propuneri către Biroul Permament al Camerei Deputaţilor prin care Comisia
noastră solicită să fie sesizată simplu cu toate iniţiativele legislative privind
taxele şi impozitele, cu care este sesizată în fond Comisia pentru buget, finanţe
şi bănci, având în vedere că legislaţia fiscală trebuie să reflecte politica
economică a statului.

           In continuare a fost aprobată propunerea domnului deputat Vasile
Bran de a dezbate problematica privind parcurile industriale şi invitarea
domnului ministru Leonard Cazan la o discuţie pe această temă, la şedinţa
Comisiei din data de 19.12.2001.
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