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Proces verbal
al şedinţelor Comisiei

din  zilele de  23 şi 24.05.2001

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi şi 3 absenţi,
pentru zilele de 23.05.2001 şi  24.05.2001.

Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea:

Miercuri:
1. Dezbaterea spre avizare în fond a proiectului de Lege privind

organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti.
          2. Alte probleme ale activităţii curente a Comisiei.

Joi:
1. Continuarea dezbaterilor la proiectul de Lege privind

organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti.
          2. Alte probleme ale activităţii curente a Comisiei.

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

- din partea Asociaţiei Naţionale a Cooperaţiei Meşteşugăreşti -
UCECOM: domnul Dumitru Dângă � preşedinte.

 Miercuri:
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul vicepreşedinte Marin

Gheorghe.
La primul punct al ordinei de zi s-a dezbătut proiectul de Lege

privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti.
Cu acest proiect de lege au fost sesizate în fond, cu adresa nr.

197/18.08.1998, următoarele comisii: Comisia pentru politică economică,
reformă şi privatizare şi Comisia pentru industrii şi servicii.

Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 30.06.1998.
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Acest proiect a primit aviz favorabil, în forma adoptată de Senat,
din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. Obiectul de reglementare
al proiectului se referă la reconsiderarea cadrului juridic de organizare şi
funcţionare a cooperaţiei meşteşugăreşti, ţinându-se cont de ampla reformă
legislativă ce a avut loc după anul 1990, determinată de cerinţele politice,
economice şi sociale din România. Acest proiect de lege a fost dezbătut şi în
legislatura 1996-2000, aducându-se la vreamea respectivă o serie de
amendamente. Amendamentele însuşite de foştii deputaţi se regăsesc
centralizate într-un  material, care a fost prezentat membrilor Comisiei.

Domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe, care a fost deputat în
cadrul Comisiei şi în legislatura 1996-2000,  a prezentat situaţia proiectului de
Lege privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti, evoluţia
dezbaterilor pe articole a acestui proiect.

Domnul preşedinte Dumitru Dângă a prezentat situaţia actuală a
cooperaţiei meşteşugăreşti din România, principalele aspecte ale activităţii
economice desfăşurate în anul 2000. Domnul Dumitru Dângă a afirmat  că viaţa
economică din sistemul cooperaţiei meşteşugăreşti s-a derulat în anul 2000 în
condiţii de mediu deloc prielnice, obiectivul principal al activităţii desfăşurate
în anul 2000 fiind acela al valorificării superioare, de către organizaţiile
cooperative meşteşugăreşti a întregului potenţial material şi uman disponibil.
De asemenea, domnul preşedinte Dângă a spus că un număr de organizaţii
cooperative, cele mai multe orientate deja către producţia destinată exportului,
au continuat să parcurgă un proces de modernizare cu efecte favorabile asupra
capacităţii de a rezista presiunilor concurenţiale, volumul total al investiţiilor
efectuate pe ansamblul cooperaţiei meşteşugăreşti ridicându-se în anul 2000 la
peste 143,5 miliarde lei.

Domnul preşedinte Dângă a prezentat Comisiei principalii
indicatori economico-financiari şi patrimoniali: 1) venituri totale: 4.416,4
miliarde lei din care � producţia marfă industrială şi prestările de servicii
neindustriale (3.552,7  miliarde lei); producţia industrială (2.733,4 miliarde lei);
prestări de servicii pentru populaţie (835,1 miliarde lei); livrări de mărfuri pe
piaţa internă (512,3 miliarde lei);   2) vânzări de mărfuri cu amănuntul prin
reţeaua proprie de magazine a cooperaţiei meşteşugăreşti: 377,4 miliarde lei; 3)
profitul brut: 233,1 miliarde lei; 4) sume totale constituite ca impozite, taxe şi
alte obligaţii la bugetul de stat, bugetele locale, fondurile speciale şi asigurările
sociale: 1.387,9 miliarde lei; 5) activul total: 4.087,3 miliarde lei. Domnul
preşedinte Dângă a spus că investiţiile efectuate se regăsesc în modernizarea şi
dezvoltarea capacităţilor de producţie, susţinerea activităţilor cu desfacere pe
piaţa externă � confecţii textile, tricotaje, încălţăminte, mobilă (cca. 60% din
total investiţii), dar şi în creşterea calităţii unor servicii (igienă personală şi
altele).
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Domnul deputat Ştefan Giuglea a afirmat că sistemul cooperaţiei
meşteşugăreşti trebuie tratat foarte atent, ţinându-se cont de particularităţile
sale, de pronunţatul său caracter social.

Domnul Dumitru Dângă a prezentat iniţiativele la nivel ONU
privitoare la cooperaţie, subliniind faptul că 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. In opinia domnului Dângă,
guvernele ar trebui să recunoască public contribuţia, atât sub aspect cantitativ
cât şi calitativ, pe care mişcarea cooperatistă şi-o aduce în cadrul economiei
naţionale şi al societăţii.

Domnul deputat Pop Napoleon a dorit să ştie de ce este nevoie de
această lege acum. Domnul deputat consideră că în contextul legii sunt foarte
multe lucruri care îngrădesc libera iniţiativă.

Domnul deputat Marcu Gheorghe consideră că legea este prea
stufoasă şi în prevederile ei apar o serie de elemente care sunt prevăzute de
Legea nr. 31/1990.

Domnul deputat Iuliu Vida, fostul preşedinte al Comisiei pentru
politică economică, reformă şi privatizare, a afirmat că legat de acest proiect de
lege, în cadrul Comisiei, s-au purtat discuţii timp de doi ani şi jumătate. In
cadrul acestor discuţii au avut loc multe confruntări de idei, care au dat naştere
la un număr destul de mare de amendamente.

Domnul deputat Ioan Rus a considerat că în momentul actual este
nevoie de o lege stabilă care să legifereze în amănunt toate nevoile sistemului
cooperaţiei meşteşugăreşti.

Joi:
Lucrările şedinţei au fost conduse de  domnul preşedinte Dan Radu

Ruşanu şi domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe.
Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a propus suplimentarea

ordinei de zi cu nou punct: dezbaterea, spre avizare simplă, în procedură de
urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 15/2001 privind reglementarea situaţiei juridice a rezervoarelor,
conductelor de transport al ţiţeiului şi al produselor petroliere, a staţiilor de
pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente.

La primul punct al ordinei de zi s-au continuat dezbaterile la
proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
meşteşugăreşti.

Al doilea punct al ordinei de zi l-a constituit proiectul de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2001 privind
reglementarea situaţiei juridice a rezervoarelor, conductelor de transport al
ţiţeiului şi al produselor petroliere, a staţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii
şi echipamente aferente.
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Cu acest proiect de lege a fost sesizată în fond Comisia pentru
industrii şi servicii.

Cu unanimitate de voturi acest proiect de lege a fost avizat
favorabil, în forma adoptată de Senat.

PREŞEDINTE,
        Dan Radu Ruşanu

          SECRETAR,
 Lucia Cornelia Lepădatu

      Experţi parlamentari:

        Doina Leonte
                Alina Hodivoianu


