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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a
desfăşurat lucrările în ziua de 24 octombrie 2000, având la ordinea de zi
următoarele:

1. Continuarea dezbaterilor proiectului de Lege privind
organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti, adoptat de Senat;

2. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.

Preşedintele Comisiei a propus celor prezenţi, ca în cadrul
punctului 2 din ordinea de zi să fie discutate următoarele proiecte de legi pentru
care Comisia noastră trebuie să acorde aviz simplu, astfel:

a) proiectul de Lege pentru  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul
2000;

b) proiectul de Lege pentru  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 155/2000 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2000;

c) proiectul de Lege privind  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 166/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creanţelor bancare
neperformante preluate la datoria publică internă.

Supusă la vot ordinea de zi a fost acceptată în unanimitate.

La sugestia mai multor deputaţi, continuarea dezbaterilor la
proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
meşteşugăreşti, înscris la punctul 1 în ordinea de zi, s-a amânat, deoarece
capitolul III – Asociaţii, fundaţii şi federaţii ale cooperativelor
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meşteşugăreşti, necesită o documentare mai aprofundată precum şi prezenţa
membrilor Comisiei – pentru a se lua o decizie.

La punctul 2 al ordinei de zi au fost dezbătute spre avizare simplă
următoarele proiecte de legi:

a) proiectul de Lege pentru  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul
2000. Cu unanimitate de voturi s-a aprobat avizarea simplă, urmând ca Avizul
să fie transmis Comisiei sesizate în fond.

b) proiectul de Lege pentru  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 155/2000 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2000. Cu
unanimitate de voturi s-a aprobat avizarea simplă, urmând ca Avizul să fie
transmis Comisiei sesizate în fond.

c) proiectul de Lege privind  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 166/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creanţelor bancare
neperformante preluate la datoria publică internă. Cu unanimitate de voturi s-a
aprobat avizarea simplă, urmând ca Avizul să fie transmis Comisiei sesizate în
fond.

Din totalul de 27 deputaţi, membrii ai Comisiei, au absentat 11,
astfel: grup parlamentar PDSR- Hildegard Puwak; grup parlamentar PD- Vasile
Bran şi Corneliu Ruse; grup parlamentar PNL- Radu Spiridon Cojocaru, Jean
Decuseară, Sorin Dimitriu şi Călin Popescu Tăriceanu; Mircea Coşea, Nicolae
Bud, Manole Odisei şi Tudose Nicolae Florian- fără apartenenţă la grup
parlamentar.

PREŞEDINTE,
              Iuliu Vida

  SECRETAR,
Mihai Grigoriu

      Experţi parlamentari:
       Elena Tudor
       Ştefan Condeescu
       Alina Hodivoianu


