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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a
desfăşurat lucrările în ziua de 28 august 2001, având la ordinea de zi
următoarele:
                   1. Dezbaterea şi avizarea, în fond, a proiectului de Lege pentru
ratificarea Acordului între România şi Bosnia şi Herţegovina privind
promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Sarajevo, la 20
februarie 2001.

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

3. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

La lucrările Comisiei au fost invitaţi şi au participat reprezentanţii
Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului
pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie,  şi din partea UCECOM.

Lucrările şedinţei au fost conduse de  domnul preşedinte Dan Radu
Ruşanu.

      La primul punct al ordinei de zi s-a dezbătut proiectul de Lege
pentru ratificarea  Acordului  între  România  şi Bosnia şi Herţegovina
privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la
Sarajevo, la 20 februarie 2001.

Domnul director Popa Grigore a făcut o prezentare generală cu
privire la acest proiect de Lege. Prin semnarea acestui Acord s-a constituit
cadrul juridic bilateral pentru încurajarea realizării de investiţii de către
persoanele fizice şi juridice din fiecare ţară pe teritoriul celeilalte ţări. La
definitivarea acordului s-a ţinut cont şi de evoluţiile intervenite în ţara noastră
în domeniul legislativ şi economic. Printre principalele prevederi din acest
acord se numără şi acordarea unui tratament just şi echitabil, nu mai puţin
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favorabil decât cel acordat de fiecare din cele două ţări investiţiilor şi
veniturilor propriilor săi investitori (tratament naţional) sau investiţiilor şi
veniturilor investitorilor oricărui stat terţ (tratamentul naţiunii celei mai
favorizate), oricare dintre acestea este mai favorabil investitorilor în cauză.

Domnul secretar de stat Cristian Colteanu a ţinut să sublinieze că
elementele principale ale acestui acord sunt în concordanţă cu acordurile
semnate până în prezent de România cu organizaţiile internaţionale din
domeniul comerţului.

In unanimitate s-a votat aprobarea acestui proiect de Lege.

         La punctul 2 al ordinei de zi s-au continuat dezbaterilor cu privire
la proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
meşteşugăreşti. Domnul preşedinte Dângă Dumitru a prezentat evoluţia de
ultimă oră a volumului de activitate din cadrul cooperaţiei meşteşugăreşti.
Astfel, s-a înregistrat un ritm superior de creştere a volumului de activitate a
cooperaţiilor meşteşugăreşti faţă de  evoluţiei economiei naţionale (spor în
termeni reali de 10% în anul 2001 faţă de anul 2000). Investiţiile în acest
domeniu au avut un ritm de creştere pozitiv în anul 2001 faţă de anul 2000.

In domeniu cooperaţiei meşteşugăreşti se doreşte o
restructurare/reprofilare/rearanjare atât organizatorică cât mai ales de personal.

Domnul preşedinte Dângă a informat membri Comisiei cu privire
la scrisoarea primită din partea domnului preşedinte al Alianţei Cooperatiste
Internaţionale � Roberto Rodriguez, prin care se cere urgentarea aprobării
proiectului de Lege privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
meşteşugăreşti, în vederea eliminării discriminărilor organizaţiilor cooperatiste
meşteşugăreşti în raport cu întreprinderile mici şi mijlocii cu acelaşi profil.

Doamna ministru Silvia Ciornei a prezentat punctul de vedere al
Guvernului cu privire la acest proiect de Lege. Guvernul este de acord cu acest
proiect de Lege, în forma adoptată de Senat, având o serie de amendamente cu
privire la probleme de formă, şi nu de fond,  legate de acest proiect.

La punctul 3 al ordinei de zi  domnii deputaţi au hotărât ca
începând cu şedinţa următoare să se introducă în ordinea de zi săptămânală a
unui punct privind analizarea principalelor probleme în domeniul privatizării şi
al politicilor economice ale ministerelor.

         S-a stabilit ca ministerele cu atribuţii în domeniul privatizării,
Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerul Industriei şi
Resurselor, Ministerul Turismului, Ministerul Lucrărilor Publice,
Transporturilor şi Locuinţei, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei
Informaţiei, precum şi Ministerul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului să prezinte rapoarte scrise asupra activităţilor desfăşurate
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în acest domeniu, iar în încheiere Ministerul Finanţelor Publice să prezinte un
raport asupra veniturilor obţinute din privatizare.

Din numărul total de 31 deputaţi au absentat: Maior Lazăr şi
Stanciu Zisu � independenţi; grup parlamentar PDSR- Godja Petru, Cazan
Leonard, Popescu Ioan Dan şi Puwak Hildegard.

PREŞEDINTE,
        Dan Radu Ruşanu

          SECRETAR,
 Lucia Cornelia Lepădatu

Experţi parlamentari:

Alina Hodivoianu

Olga Tutoveanu


