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La lucrările Comisiei au fost prezenţi 25 deputaţi, 6 absenţi, în ziua
de 18.09.2001 iar în ziua de 19.09.2001 au fost prezenţi 28 deputaţi, 3 absenţi.

Ordinea de zi propusă pentru această şedinţă a fost următoarea:

Marţi 18 septembrie 2001.
1. Dezbaterea amendamentelor propuse la proiectul de lege privind

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

Miercuri 19 septembrie 2001.
1. Continuarea dezbaterilor privind amendamentele propuse la proiectul

de lege privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti.
         2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

      Marţi 18 septembrie 2001

Lucrările şedinţei au fost conduse de  domnul preşedinte Dan Radu
Ruşanu şi de domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe.
                     La primul punct al ordinei de zi  s-au analizat amendamentele
propuse la proiectul de lege privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
meşteşugăreşti. Cu acest proiect de lege Comisia noastră a fost sesizată în fond
alături de Comisia pentru industrii şi servicii. Senatul a adoptat acest proiect
de lege în şedinţa din 30.06.1998.

Proiectul de lege privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
meşteşugăreşti are implicaţii bugetare, în prezent aşteptându-se primirea
punctului de vedere al Guvernului, pe care domnişoara  ministru Silvia Ciornei
îl va explica în faţa Comisiei, într-o şedinţă viitoare. In şedinţele anterioare ale
Comisiei reprezentanţii UCECOM-ului au prezentat Comisiei acest proiect de
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lege, aducând la cunoştinţa acesteia ultimele evoluţii apărute în domeniul
cooperaţiei meşteşugăreşti.

Din partea grupului PNL, domnul deputat Pop Napoleon a iniţiat
o serie de amendamente care au vizat: terminologiile de �societate cooperativă
meşteşugărească� şi �acţiuni cooperatiste�; eliminarea capitolului VI
�Asociaţia Naţională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti� din necesitate de a nu se
încălcă prevederile art. 37/1 din Constituţie, referitoare la libera asociere, etc.

Din partea grupului PDSR, domnul deputat Ioan Rus a înaintat o
serie de amendamente care au vizat problematica legată de: acţiunile
cooperatiste; fondul de promovare şi dezvoltare a mişcării cooperatiste, etc.

Din partea grupului UDMR, domnii deputaţi Iuliu Vida şi
Francisc Pecsi au înaintat  Comisiei peste 300 amendamente.

 
Miercuri 19 septembrie 2001

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

La primul punct al ordinei de zi  s-au continuat dezbaterile
generale asupra amendamentelor propuse la proiectul de lege privind
organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti. De asemenea s-au
analizat noile amendamente primite din partea domnului deputat Kerekes
Karoly. Aceste amendamente au vizat problematica privind arbitrajul
cooperaţiei meşteşugăreşti cât şi cel privind dreptul de contestaţie al
membrului cooperator la instanţa judecătorească.
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