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Proces verbal
al şedinţelor Comisiei

din  zilele de 03 şi 04 septembrie 2002

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi, în zilele de
03.09.2002 şi respectiv, 04.09.2002.

Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea:

Marţi, 03 septembrie 2002

1. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului
de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.60/2002
pentru modificarea art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.76/2001   privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru
înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor (PL 328/24.06.2002).

2. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.

Miercuri, 04 septembrie 2002

1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă,  a proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.151/2001 privind
unele măsuri de reorganizare a pieţii RASDAQ şi acordarea unei finanţări
rambursabile de către Ministerul Finanţelor Publice (PL 307/17.06.2002).

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului
între Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Agenţia universală a
Francofoniei, semnat la Bucureşti, la 15 noiembrie 2001(PL 309/17.06.2002).

3. Dezbateri generale asupra proiectului de Lege privind organizarea şi
funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti.

4. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.

 Marţi, 03 septembrie 2002
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu

Ruşanu. 
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La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în
fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind respingerea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.60/2002 pentru modificarea art. 16 alin.
(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr.76/2001   privind simplificarea
unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării
comercianţilor.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 17 iunie 2002.
Consiliul Legislativ, Comisia juridică de disciplină şi imunităţi şi

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au acordat avize favorabile acestui
proiect de lege.

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea termenului
de preschimbare a vechilor certificate de înmatriculare şi de înregistrare fiscală
cu noul certificat de înregistrare care conţine codul unic de înregistrare. Astfel,
prin acest proiect de lege se prelungeşte termenul de preschimbare de la 12 luni
la 18 luni. Domnii deputaţi consideră că acest proiect de lege a rămas fără
obiect trebuind să fie respins, prevederile acestuia fiind deja preluate, sub formă
de amendament la textul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 76/2001.

Supus la vot, proiectul de lege a fost aprobat, în unanimitate, în forma
adoptată de Senat.

Miercuri, 04 septembrie 2002

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

Au fost invitaţi şi au participat la lucrările Comisiei, din partea Comisiei
Naţionale a Valorilor Mobiliare:  doamna Irina Popovici� vicepreşedinte şi din
partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării: domnul Mircea Radu Damian-
secretar de stat.

La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în
procedură de urgenţă,  a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului  nr.151/2001 privind unele măsuri de reorganizare a pieţei
RASDAQ şi acordarea unei finanţări rambursabile de către Ministerul
Finanţelor Publice.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 10 iunie 2002.
Consiliul Legislativ a acordat aviz favorabil acestui proiect de lege.
Această iniţiativă legislativă a fost prezentată membrilor comisiei de către

doamna Irina Popovici� vicepreşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor
Mobiliare.

Membrii comisiei au pus o serie de întrebări cu privire la reorganizarea
pieţei RASDAQ şi impactul reglementărilor emise de Comisia Naţională a
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Valorilor Mobiliare asupra ANSVM (din 200 de SVM-uri ajungându-se în
prezent la 86 SVM-uri).

Cu 27 voturi pentru şi o abţinere a fost aprobat proiectul de lege, în forma
adoptată de Senat.

La punctul 2 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea
proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Ministerul Educaţiei şi
Cercetării din România şi Agenţia universală a Francofoniei, semnat la
Bucureşti, la 15 noiembrie 2001.

Proiectul de lege a fost prezentat de domnul secretar de stat Mircea Radu
Damian care a arătat importanţa aprobării acestei iniţiative legislative prin care
se instituie cadrul legal pentru realizarea de activităţi care se înscriu într-o
perspectivă de consolidare a spaţiului ştiinţific şi tehnic de expresie franceză.

Domnul secretar de stat Mircea Radu Damian a precizat că România este
membră cu drepturi depline a comunităţii francofone începând din anul 1993,
iar la nivelul învăţământului superior, prin intermediul AUPELF-UREF se
acordă sprijin universităţilor din ţările francofone, concretizat în relaţii de
parteneriat cu intituţiile de învăţământ superior interesate. În vederea bunei
desfăşurări a proiectelor şi programelor sale, AUPELF-UREF a deschis o serie
de birouri regionale în vederea coordonării activităţilor organizaţiei din aria
geografică respectivă.

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a dorit să ştie dacă s-a constituit
un astfel de birou şi la Bucureşti şi câte universităţi din România participă la
programe derulate prin AUPELF-UREF.

Domnul secretar de stat Mircea Radu Damian a spus că s-a deschis la
Bucureşti, încă din anul 1994, Biroul pentru Europa Centrală şi Orientală
AUPELF-UREF şi prin această organizaţie un număr de 14 universităţi din
România au legături directe cu universităţi din spaţiul francofon.

În unanimitate a fost aprobat acest proiect de lege.

La punctul 3 al ordinei de zi au fost înscrise dezbateri generale asupra
proiectului de Lege privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
meşteşugăreşti.

Domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe i-a informat pe membri comisiei
în legătură cu şedinţa de birou al comisiei în care s-a hotărât o întâlnire comună
pentru data de 10 septembrie a.c. a birourilor Comisiilor pentru industrii şi
servicii şi pentru politică economică, reformă şi privatizare în care să se ia o
decizie comună cu privire la dezbaterea celor două proiecte de lege în materie
de cooperaţie.

Domnul deputat Napoleon Pop a spus că proiectul de Lege privind
organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti trebuie pus de acord cu
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principiile internaţionale din acest domeniu, trebuind să fie corelat şi cu aquis-
ul comunitar.

Domnul deputat Eugen Arnăutu a propus să se facă, din partea comisiei, o
solicitare a punctului de vedere al Ministerului Integrării Europene pentru ca
membri comisiei să aibă o imagine şi din exterior cu privire la cooperaţia
meşteşugărească.

La punctul 4 al ordinei de zi domnul deputat Francisc Pecsi a adus la
cunoştinţa membrilor comisiei o serie de propuneri făcute deja din sesiunea
trecută.

Astfel, domnul deputat Francisc Pecsi a arătat că este necesar
reînfiinţarea grupului de lucru pentru IMM- uri, dezbateri cu cele 5 SIF-uri cu
privire la activitatea acestora şi informarea comisiei cu privire la derularea
programului SAPARD de către miniştrii Hildegard Puwak şi Leonard Cazan.

Membrii comisiei au hotărât ca începând de săptămâna viitoare să fie
nominalizaţi, din partea grupurilor parlamentare, membri propuşi pentru grupul
de lucru pentru IMM- uri şi începând cu 1 octombrie a.c., să fie invitate
săptămânal cele 5 SIF-uri care vor primi în prealabil liste cu întrebări din partea
deputaţilor. Efectuarea şi transmiterea către SIF-uri a acestor liste va fi făcută de
către domnii deputaţi Francisc Pecsi şi Gheorghe Marcu.

PREŞEDINTE,
       Dan Radu Ruşanu

                                                             SECRETAR,
           Lucia-Cornelia Lepădatu

Expert parlamentar
            Alina Hodivoianu

.


