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Sinteza
lucrărilor Comisiei

din ziua de 30 mai 2001

Comisia pentru politică economică, reformă si privatizare şi-a desfăşurat
lucrările în ziua de 30 mai 2001, având la ordinea de zi următoarele:

1. Dezbaterea spre avizare a proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.55/1999 privind executarea silită a creanţelor
bancare neperformante preluate la datoria publică internă. 

2. Dezbaterea spre avizare,  în procedură de urgenţă,  a proiectului de
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2000
privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.55/1999
privind executarea silită a creanţelor bancare neperformante preluate la
datoria publică internă.

3. Continuarea dezbaterilor la proiectul de Lege privind organizarea şi
funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti.

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul vicepreşedinte Marin
Gheorghe.

Au fost invitaţi şi au participat la lucrările Comisiei reprezentanţii
Asociaţiei Naţionale a Cooperaţiei Meşteşugăreşti U.C.E.C.O.M şi cei ai
Ministerului pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţiei.

1. Proiectele de lege prevăzute a fi dezbătute pentru avizare, la punctul
unu şi doi al ordinei de zi, au fost amânate pentru a fi invitaţi reprezentanţii
Ministerului Finanţelor Publice şi cei ai Agenţiei de Valorificare a Activelor
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Bancare, care  să-şi exprime punctul de vedere faţă de  hotărârea Comisiilor
pentru buget, finanţe şi bănci şi pentru privatizare de la Senat referitoare la
respingerea celor două proiecte de legi şi preluarea lor în cuprinsul proiectului
de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/1998
privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor.

3. La punctul trei al ordinei de zi, au continuat discuţiile generale
asupra proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
meşteşugăreşti. Nu s-a început discutarea pe articole, întrucât reprezentanţii
UCECOM au prezentat Comisiei o serie de lucrări suplimentare constând din
materiale documentare şi cărţi, care urmează a fi studiate până la următoarea
şedinţă  a Comisiei, când vor fi prezentate şi alte amendamente la legea
cooperaţiei formulate de către membrii Comisiei.

 De asemenea, urmează a fi difuzate deputaţilor din Comisie, până la
următoarea şedinţă, textele legilor care reglementează domeniul cooperaţiei
din unele ţări ale Uniunii Europene.

Din numărul total de 31 deputaţi au absentat: grup parlamentar PDSR –
Lepădatu Lucia Cornelia, Bălăşoiu Amalia, Cazan Gheorghe Leonard,
Popescu Ioan Dan, Puwak Hildegard şi Tudose Mihai, grup parlamentar PRM
– Maior Dorin Lazăr şi grup parlamentar PD - Man Mircea.

 PREŞEDINTE,

        Dan Radu Ruşanu
          SECRETAR,

           Iuliu Vida

      Experţi parlamentari:

         Doina Leonte
                                      Alina Hodivoianu


