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La lucrările Comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi, 5 absenţi.
In absenţa preşedintelui Comisiei, deputatul Iuliu Vida, şedinţa a

fost condusă de vicepreşedintele Comisiei- deputatul Corneliu Ruse.
Ordinea de zi propusă pentru această şedinţă a fost următoarea:
1. Continuarea dezbaterilor proiectului de Lege privind

organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti, adoptat de Senat;

2. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.

Supusă la vot ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate.
In deschiderea lucrărilor, domnul deputat Leonard Cazan a apreciat

că, deşi preşedintele Comisiei a afirmat anterior, transparenţă în abordarea
problemelor în cazul scrisorii transmise de UCECOM, scrisoare care se referă la
proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
meşteşugăreşti, aceasta a fost difuzată la începerea şedinţei din 20.09.2000,
deşi materialul a fost primit pe data de joi 07 septembrie a.c., cerând să se
stabilească dacă este vorba de dosirea documentelor transmise de Biroul
Permanent al Camerei Deputaţilor, sau dacă este vina experţilor.

Deputatul Vasile Ghiga a propus să nu fie luată în considerare
scrisoarea Asociaţiei Naţionale a Cooperaţiei Meşteşugăreşti – UCECOM care
de fapt reprezintă punctul de vedere al preşedintelui UCECOM – Dumitru
Dângă.

Deputatul Tudose Florian, în cuvântul său, a arătat că până-n
prezent Comisia a primit 3 rânduri de materiale, în conţinutul cărora este
prezentat punctul de vedere al preşedintelui UCECOM.

Deputatul Corneliu Ruse consideră că acest material transmis de
preşedintele UCECOM, este un protest împotriva iniţiativei legislative.

Deputatul Jean Decuseară consideră că distribuirea cu întârziere a
scrisorii UCECOM nu influenţează negativ desfăşurarea lucrărilor Comisiei.
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Intervenţiile preşedintelui UCECOM de acum le consideră de-a dreptul
agresive, în final ameninţătoare.

Deputata Hildegard Puwak a făcut precizarea că scrisoarea trimisă
este a Asociaţiei Naţionale a Cooperaţiei Meşteşugăreşti semnată de preşedinte,
nu a unei persoane în nume propriu.

După intervenţiile prezentate mai sus, s-a continuat dezbaterea pe
articole de la art. 76 la art. 80.

Dezbaterea articolelor referitoare la Consorţiul cooperativ
meşteşugăresc, au suscitat numeroase intervenţii cu privire la necesitatea şi
procedurile de înfiinţare a Consorţiului şi Corporaţiei. Iniţiatorul propunerii
legislative, deputatul Ionescu Gheorghe a făcut precizări referitoare la Consorţiu
care este o formă combinativă de asociere a cooperaţiei cu alte entităţi.

La propunerea deputatului Leonard Cazan, cei prezenţi au hotărât
ca articolele dezbătute în şedinţa Comisiei din 20.09.a.c. să fie votate ulterior,
din lipsă de qvorum, iar până la şedinţa viitoare să fie prezentată o listă cu
articolele care nu au fost votate şi care necesită o dezbatere mai aprofundată, în
prezenţa iniţiatorului.

La punctul 2 al ordinei de zi, vicepreşedintele Comisiei a prezentat
proiectele de legi cu care Comisia este sesizată pentru avizare simplă şi avizare
în fond.

PREŞEDINTE,

    Iuliu Vida

 SECRETAR,

Leonard Cazan

     Experţi parlamentari:
      Elena Tudor
      Ştefan Condeescu
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