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La lucrările Comisiei din zilele de 02, 03, 04 şi 05.07.2001 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 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.52/2001 privind accelerarea şi finalizarea procesului de
privatizare a societăţilor comerciale din turism.

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

3. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

A fost invitat şi a participat la lucrările Comisiei domnul Dinel
Saizu- director general al Direcţiei Generale de Strategie, Privatizare,
Dezvoltare şi Investiţii, din cadrul Ministerului Transporturilor.

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu
Ruşanu şi de domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin.

La primul punct al ordinei de zi  s-a dezbătut proiectul de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2001 privind
accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din
turism .  Dezbaterile pe marginea acestui proiect au avut loc în zilele de 02
şi 03.07.2001.

          Acest proiect de lege a primit avize favorabile din partea:
- Comisiei pentru industrii şi servicii;
- Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi;
- Consiliului Legislativ.

     De asemenea, acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa
din 24 mai 2001.
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Domnul director general Dinel Saizu a prezentat acest proiect de
lege explicând caracterul de urgenţă al acestuia. In opinia domnului Saizu
această ordonanţă de urgenţă conţine o procedură simplificată de privatizare,
introduce termene mai scurte în procesul de privatizare în sensul accelerării
acestuia, asigură transparenţă licitaţiilor, inclusiv prin permiterea accesului
presei la aceste licitaţii.

Având în vedere prevederile Legii nr. 10/2001, în ceea ce priveşte
regimul juridic al unor active din cadrul societăţilor comerciale, ordonanţa de
urgenţă prevede şi posibilitatea diminuării cotei de capital social deţinută de
Ministerul Turismului în aceste societăţi comerciale.

S-a trecut la discutarea pe articole, domnii deputaţi având o serie
de amendamente. S-a trecut la discutarea pe articole, domnii deputaţi având o
serie de amendamente care au adus îmbunătăţiri Ordonanţei de urgenţă  a
Guvernului nr.52/2001. Astfel, la art. 2  alin. nou (41) domnul vicepreşedinte
Marin Gheorghe a propus  prelungirea termenului convenit pentru realizarea
investiţiilor cu încă un an în cazul în care cumpărătorul a efectuat cel puţin 80%
din valoarea investiţiei. Această prelungire cu încă un an s-a dorit a fi o măsură
de impulsionare pentru investitorii care s-au dovedit serioşi şi care au realizat
mare parte din investiţie dar care din diverse motive obiective, nu au putut
realiza investiţia în totalitate. Prin această măsură cumpărătorul nu pierde preţul
plătit până la acea dată şi nici investiţiile efectuate, acordându-i-se  încă un an
pentru a-şi putea realiza investiţia în totalitate. Domnul deputat Ion Mocioi a
subliniat faptul că, în cadrul acestui amendament trebuie să se ţină cont de
posibilitatea prelungirii termenului convenit pentru realizarea investiţiei cu încă
un an, numai dacă cumpărătorul care a efectuat 80% din valoarea investiţiei
doreşte acest lucru.
Doamna deputat Cornelia Lepădatu a avut un amendament  la art. 2, respectiv
(alin. 42) prin care a adus o precizare cu privire la aplicarea prevederilor alin. 41,
precizare necesară pentru aplicarea uniformă a facilităţilor introduse prin
această ordonanţă

La art. 5 alin. (1) domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe a avut un
amendament cu privire la prelungirea termenului privind licitaţia cu strigare de
la 7 zile la 15 zile, considerând că prelungirea termenului este necesară pentru a
da posibilitatea informării  şi realizării procedurilor privind licitaţia în timp util.
De asemenea, domnul deputat Marin Gheorghe a considerat că trebuie precizată
categoria de presă care realizează publicarea anunţului de vânzare.

Cu majoritate de voturi s-a aprobat acest proiect de lege.

           La punctul 2 al ordinei de zi   s-au continuat  dezbaterile generale
la proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
meşteşugăreşti. Au fost prezentate iniţiativele la nivel ONU privind cooperaţia,
aspecte privind mişcarea cooperatistă mondială, precum şi aspectele principale
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ale activităţii economice ale cooperaţiei meşteşugăreşti din România desfăşurate
în anul 2000.
Dezbaterile pe marginea acestui proiect au avut loc în zilele de 04 şi
05.07.2001.

In cadrul Adunărilor Generale ale Consiliului Economic şi Social
ONU şi al unor conferinţe internaţionale de dată recentă, guvernele au
recunoscut rolul semnificativ al cooperativelor prin intermediul cărora cetăţenii
reuşesc să depăşească efectiv o multitudine de probleme şi îşi realizează multe
dintre obiectivele pe care şi le propun. Obiectivul politicilor guvernamentale ce
privesc cooperativele este acela de a face ca organizaţiile cooperatiste,
recunoscute ca entităţi legale, să se bucure de un tratament egal cu cel aplicat
altor categorii de asociaţii şi întreprinderi şi că această egalitate  este extinsă
tuturor organizaţiilor şi instituţiilor create de mişcarea cooperatistă.

Mişcarea cooperatistă mondială reprezintă astăzi o forţă
incontestabilă, reunind 230 organizaţii naţionale, din aproape o sută de state.
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