
 

 

 
 

SINTEZA  
lucrărilor Comisiei 

din ziua de 12.11.1997 
 

  Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a 
desfăşurat lucrările în ziua de 12.11.1997 între orele 9,30-16,00, având ca  
ordine de zi, următoarele: 
  1. Examinarea aspectelor legate de Cooperaţia Meşteşugărească, 
având la bază sesizările depuse la Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor şi 
înaintate Comisiei spre examinare. 
  2. Sedinţa Comisiei de anchetă înfiinţată în baza hotârârii plenului 
celor două Camere pentru analizarea modului de transformare a F.P.P-urilor în 
S.I.F. 
  3. Discuţie preliminară legată de proiectul de Lege  privind bursele 
de mărfuri. 
  In plenul Comisiei a fost dezbătut primul punct al ordinei de zi, la 
care a participat ca invitat domnul ing. Dumitru Dângă - preşedintele Asociaţiei 
Naţionale a Cooperaţiei Meşteşugăreşti - UCECOM. 
  Au fost discutate un număr de cinci sesizări depuse la Biroul 
Permanent al Camerei Deputaţilor, care au fost repartizate, spre examinare, 
Comisiei. 
  Sesizările vizează trei grupe de probleme, astfel: 
  - evoluţia Cooperaţiei Meşteşugăreşti în România; 
  - clarificarea situaţiei juridice a bunurilor trecute în proprietatea 
statului în perioada regimului totalitar, care au aparţinut cooperaţiei 
meşteşugăreşti; 
  - urgentarea adoptării proiectului de Lege privind organizarea şi 
funcţionarea Cooperaţiei Meşteşugăreşti. 
  La dezbatere au participat 10 deputaţi, care prin întrebările puse au 
solicitat informaţii şi explicaţii legate de problemele supuse examinării. 
  Preşedintele UCECOM, a dat răspunsuri şi explicaţii la unele 
întrebări, iar în zilele următoare, va comunica în scris răspunsurile la întrebările 
nesoluţionate azi. 
  De asemenea, s-a stabilit că până la 30 nov. a.c., să fie organizată 
încă o întâlnire a Comisiei, pentru definitivarea dezbaterilor în vederea 
întocmirii unei note (sinteze) a concluziilor formulate. 
  La ora 13,00 s-a întrerupt activitatea în plen a Comisiei, urmând ca 
deputaţii să participe la următoarele acţiuni: 
  - şedinţa comisiei de anchetă înfiinţată în baza hotărârii Plenului 
celor două Camere pentru analizarea modului de transformare a FPP-urilor în 
SIF.; 
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  - participarea la şedinţa de mediere cu Senatul, a proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 28/1997 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele materiale naţionale; 
  - Ceilalţi deputaţi care nu au fost cuprinşi în activităţile mai sus 
enumerate au purtat discuţii preliminare legate de proiectul de Lege privind 
bursele de mărfuri. 
  Din numărul total al membrilor Comisiei (28) au absentat motivat 
Dimitriu Sorin Petre - preşedinte FPS - Grup Parlamentar PNŢCD, Călin 
Popescu Tăriceanu - ministru - Grup Parlamentar PNL. 
 

 
PREŞEDINTE,  

 
Iuliu Vida 
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