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La lucrările Comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi şi 8 absenţi.
Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea:

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.
( PL 295/1999 din 21.05.2001).

        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.
 (PL 162/2000 din 21.05.2001).

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

             4. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.

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

- din partea Asociaţiei Naţionale a Cooperaţiei Meşteşugăreşti -
UCECOM: domnul Dumitru Dângă � preşedinte, domnul Buiga Niculae �
secretar general şi domnul Huştea Constantin � consilier;

- din partea Ministerului pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi
Cooperaţiei: domnul Dumitru Bulumete � secretar de stat.

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul vicepreşedinte Marin
Gheorghe.
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La primele puncte de pe ordinea de zi s-au aflat următoarele
proiecte de Lege: - proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.55/1999 privind executarea silită a creanţelor bancare
neperformante preluate la datoria publică internă;

       - proiectul 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.

Comisia noastră a fost sesizată simplu cu aceste proiecte de Lege,
urmând să transmită avizele către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.

Domnul deputat Iuliu Vida a propus amânarea dezbaterii celor
două proiecte de Lege pentru şedinţa din 6 iunie 2001, pentru a fi invitaţi la
lucrările Comisiei reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice şi ai Agenţiei
de Valorificare a Activelor Bancare.

Senatul a respins aceste proiecte de Lege, motivând că prevederile
acestora vor fi preluate în textul proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/1998 privind unele măsuri
premergătoare privatizării băncilor.

In opinia domnului deputat Iuliu Vida, reprezentanţii Ministerului
Finanţelor Publice şi ai Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare ar trebui să
prezinte Comisiei argumentele care au stat la baza respingerii acestor proiecte
de Lege de către Senat.

In unanimitate s-a aprobat amânarea discutării celor două proiecte
de Lege pentru şedinţa următoare a Comisiei.

La punctul 3 al ordinei de zi s-a aflat proiectul de Lege privind
organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti. In această şedinţă s-au
continuat dezbaterile generale asupra acestui proiect de Lege.

Domnul preşedinte Dumitru Dângă a prezentat membrilor Comisiei
materiale documentare şi cărţi din domeniul cooperaţiei meşteşugăreşti.

La ultimul punct de pe ordinea de zi s-au dezbătut probleme legate
de organizarea activităţii în cadrul Comisiei.

PREŞEDINTE,
        Dan Radu Ruşanu

          SECRETAR,
             Iuliu Vida

   Experţi parlamentari:

         Doina Leonte

                  Alina Hodivoianu
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