
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru politică                

economică, reformă şi privatizare 
 Bucureşti,  

Nr. 21/84/12.03.2004 
 

Sinteza lucrărilor Comisiei 
 din  zilele de 9 şi 11 martie 2004 

     
 
 Marţi, 9 martie 2004 
 Ordinea de zi a fost următoarea: 
           1. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind organizarea şi 
funcţionarea cooperaţiei (PL 370/2003).        
  2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
 
 
           La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Intreprinderi 
Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie: domnul George Chiriţă – director şi doamna Marilena Ene – 
consultant.  
 

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

Domnii deputaţi şi-au prezentat amendamentele suplimentare făcute la proiectului de 
Lege privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, urmând ca materialul cu amendamentele 
să fie dezbătut şi cu membrii Comisiei pentru industrii şi servicii. 

 Din num rul total de 30 deputa i a absentat : grup 
parlamentar PSD: Dan Ioan  Popescu.  

 

  
 
 Miercuri, 10 martie 2004 

Ordinea de zi a lucrărilor comisiei a fost următoarea: 

           1. Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 118/2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligaţii bugetare ale 
Societăţii Comerciale "Rompetrol Rafinare" S.A. Constanţa (PL 81/2004). 
  2. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind organizarea şi 
funcţionarea cooperaţiei (PL 370/2003).        
 3. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
 
 Datorită schimbării programului de lucru al Camerei Deputaţilor, comisia a 
reprogramat dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 118/2003, pentru o şedinţă viitoare. 
 

         

             Joi, 11 martie 2004 
Ordinea de zi a lucrărilor comisiei a fost următoarea: 



             1. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind organizarea şi 
funcţionarea cooperaţiei (PL 370/2003).        
    2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
 
 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Intreprinderi 
Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie: domnul George Chiriţă – director şi doamna Marilena Ene – 
consultant.  
 

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

Domnii deputaţi au continuat dezbaterile asupra proiectului de Lege privind 
organizarea şi funcţionarea cooperaţiei şi au votat în unanimitate  modificările aduse legii, sub 
formă de amendamente ale comisiei. 

 Din num rul total de 30 deputa i a absentat : grup 
parlamentar PSD: Dan Ioan  Popescu.  

 

 

   
  PREŞEDINTE, 

Dan Radu Ruşanu 
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