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La lucrările Comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi şi 3 absenţi.
Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea:

          1. Dezbaterea şi avizarea, în fond, în procedură de urgenţă, a
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.106/2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole
S.A. (PL 390/27.08.2001)

           2. Dezbaterea şi avizarea, în fond, a proiectului de Lege pentru
finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole S.A. (PL
344/12.06.2001)                                                    

        3. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

Au fost invitate şi au participat la lucrările Comisiei, următoarele
persoane:

- din partea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului: domnul Iacob Zelenco� secretar de stat;

- din partea Ministerului Finanţelor Publice: domnul Matei
Gheorghe � director general.

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul vicepreşedinte
Gheorghe Marin.

La primul punct al ordinei de zi a fost dezbătut proiectul de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.106/2001 pentru
finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole S.A. Cu acest proiect de
Lege Comisia noastră  şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au fost sesizate
în fond. S-au primit avize favorabile din partea Comisiei juridice, de disciplină
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şi imunităţi şi a Consiliului Legislativ. Iniţial proiectele de Lege  de la punctul1
şi  2 de pe ordinea de zi au fost iniţial propuse pentru dezbatere în fond, în
şedinţa Comisiei din data de 5.09.2001. Dezbaterile asupra acestor două
proiecte de Lege care trebuia să aibă loc în 5.09.2001 au fost amânate, la
cererea reprezentantului APAPS care a invocat apariţia unor modificări
conţinute în anexele referitoare la lista bunurilor transferate în domeniul public
al statului.

Observaţiile primite de la Autoritatea pentru Privatizare şi
Administrarea Participaţiilor Statului au fost analizate, completate şi propuse
sub formă de amendamente de către domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe.

          Domnul secretar de stat Iacob Zelenco, în calitate de iniţiator, a
prezentat o informare generală asupra proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.106/2001 pentru finalizarea
procesului de privatizare a Băncii Agricole S.A. Domnul Zelenco  a spus că
primul pas în realizarea privatizării Băncii Agricole S.A. l-a reprezentat
finalizarea negocierilor privind contractul de privatizare. Al doilea pas l-a
constituit condiţiile prealabile care trebuiau îndeplinite de către părţile
semnatare, în termen de 3 luni.

Domnul Zelenco a mai prezentat unele explicaţii suplimentare
privind necesitatea introducerii acestor amendamente la proiectul de Lege.
Domnul director Matei Gheorghe a prezentat amănuntele tehnice legate de acest
proiect de Lege.

După prezentările generale făcute de reprezentantul  APAPS şi cel
al Ministerului Finanţelor Publice, s-a trecut la dezbaterea pe articole, cu
modificările şi amendamentele propuse la fiecare articol.

In unanimitate a fost aprobat acest proiect de Lege.

La punctul 2 al ordinei de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru
finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole S.A. Deoarece toate
prevederile din acest proiect de Lege au fost incluse în proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.106/2001 pentru finalizarea
procesului de privatizare a Băncii Agricole S.A., acest proiect a rămas fără
obiect.

In unanimitate a fost aprobată respingerea acestui proiect de Lege.

 PREŞEDINTE,
        Dan Radu Ruşanu

          SECRETAR,
 Lucia Cornelia Lepădatu

        Expert parlamentar:

                Alina Hodivoianu
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