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           Marţi 19 martie 2002

           Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea:
    1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de

Comerţ Liber între România şi Republica Lituania, semnat la Vilnius, la 26 noiembrie
2001 (PL 111/11.03.2002).

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.8/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut între
România şi  Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi  Dezvoltare semnat la
Washington DC, la 30 aprilie 2001 pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare a
pieţelor financiare rurale (PL 117/11.03.2002).

 3. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.
            Au fost invitaţi şi au participat la lucrările Comisiei din Ministerului
Finanţelor Publice: doamna Otilia Frolu � director general adjunct şi domnul Răzvan
Ionescu � expert.

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

La primul punct al ordinei de zi, proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului
de Comerţ Liber între România şi Republica Lituania, semnat la Vilnius, la 26
noiembrie 2001 a fost transmis de către Secretariatul general Comisiei pentru industrii
şi servicii pentru avizare în fond şi Comisiei pentru politică externă pentru aviz..
          La punctul doi al ordinei de zi, reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice a
prezentat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.8/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut între România şi  Banca
Internaţională pentru Reconstrucţie şi  Dezvoltare semnat la Washington DC, la 30
aprilie 2001 pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare a pieţelor financiare rurale,
subliniind caracteristicile fiecărei din cele trei componente ale acestui acord:

- linia de credit,
- băncile şi instituţiile de microcreditare din mediu rural şi
- serviciile de consultanţă şi de monitorizare a desfăşurării creditului.
Membrii Comisiei au solicitat informaţii suplimentare privind relaţia dintre

programul SAPARD şi proiectul de dezvoltare a pieţelor financiare rurale, care
organizaţii vor fi selectate şi incluse în programul de microcreditare, în ce constau
serviciile de consultanţă, cine va avea acces la aceste credite.
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Iniţiatorul a prezentat detaliat aspectele menţionate, după care s-a trecut la
votatea propunerii de avizare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.8/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut între
România şi  Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi  Dezvoltare semnat la
Washington DC, la 30 aprilie 2001 pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare a
pieţelor financiare rurale, în forma adoptată de Senat.

Acest proiect de Lege a fost avizat cu 27 de voturi pentru şi o abţinere.
           S-a trecut apoi, la ultimul punct al ordinii de zi privind problemele curente ale
activităţii Comisiei.    
         Din numărul total de 31 deputaţi au absentat: grup parlamentar PSD: Popescu
Ioan Dan, Puwak Hildegard Carola şi Cazan Leonard.

Miercuri 20 martie  2002

     Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a prevăzut continuarea dezbaterii pentru
avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalităţi
administrative  pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor (PL
735/28.01.2002).

Au fost invitaţi şi au participat la lucrările Comisiei din partea Secretariatului
General al Guvernului: domnul Iliuţă Nicolae - director; din partea Ministerului de
Interne: domnul Roth Mihai - şef secţie; din partea Ministerului pentru Întreprinderi
Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie: domnul Ion Taban � secretar de stat, din partea
Ministerului Sănătăţii şi Familiei: doamna Dudu Anişoara � consilier; din partea
Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului � domnul George Pretorian � director, din
partea Ministerului Finanţelor Publice: doamna Ene Adriana � şef serviciu; din partea
Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor: domnul Ion Sorin Mitrea � director
general adjunct şi doamna Barcan Mirela � expert; din partea Ministerului Muncii şi
Solidarităţii Sociale: domnul Constantin Gelu Ştefan; din partea Camerei de Comerţ şi
Industrie a României: domnul Drăgan Teodor � vicepreşedinte şi doamna Topor Lucia
� director.

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

Membrii Comisiei au continuat dezbaterile pe articole a prevederilor proiectului
de Lege aprobat de Senat şi a amendamentelor depuse.

Au avut loc discuţii referitoare la prevederile art.4, art.5 şi art.6 până la alin.(4)
şi au fost dezbătute amendamentele prezentate.

Ca urmare a votului membrilor Comisiei 11 amendamente au fost aprobate şi un
amendament a fost respins.

De asemenea, au fost supuse la vot art.4, în întregime, precum şi art. 5, în
întregime, cu amendamentele aprobate.

Deoarece, în timpul afectat dezbaterilor, au putut fi parcurse numai o parte din
articolele acestei ordonanţe, membrii Comisiei au hotărât continuarea dezbaterilor în
şedinţele următoare.

  Din numărul total de 31 deputaţi au absentat: grup parlamentar PSD: Popescu
Ioan Dan, Puwak Hildegard Carola şi Cazan Leonard.
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Joi 21 martie 2002

Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind taxa pe valoarea

adăugată
2. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.

           Au fost invitaţi şi au participat la lucrările Comisiei din Ministerului Finanţelor
Publice: domnul Mihai Hură � director general.

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

Proiectul de Lege privind taxa pe valoarea adăugată a fost prezentat de
reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, care a expus principalele reglementări
aduse în acest domeniu.

Dezbaterile au vizat o serie de aspecte privind TVA şi modul de armonizare cu
prevederile Directivei a VI-a a Uniunii Europene.

Prin vot, membrii Comisiei au avizat proiectul de Lege privind taxa pe valoarea
adăugată în forma prezentată.

Din numărul total de 31 deputaţi au absentat: grup parlamentar PSD: Popescu
Ioan Dan, Puwak Hildegard Carola şi Cazan Leonard.

                     PREŞEDINTE,
                 Dan Radu Ruşanu

                                                      SECRETAR,
   Lucia-Cornelia Lepădatu

        Expert parlamentar
           Olga Tutoveanu


	1. Dezbaterea si avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de Comert Liber între România si Republica Lituania, semnat la Vilnius, la 26 noiembrie 2001 (PL 111/11.03.2002).
	2. Dezbaterea si avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.8/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut între România si  Banca Internationala pentru Reconstructie si  Dezvoltare semnat la Washington DC, la 3

