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          Ordinea de zi a lucrărilor comisiei a fost următoarea :
1. Dezbaterea proiectului de Lege privind organizarea şi funcţionarea

cooperaţiei.
2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

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

Au fost invitaţi şi au participat la lucrările comisiei, din partea Agenţiei
Naţionale pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie: doamna Silvia
Ciornei - preşedinte, domnul  George Chiriţă - director, din partea UCECOM:
domnul Dumitru Dângă - preşedinte, din partea CENTROCOOP: domnul
Nicolae Gavrilă - preşedinte. 

La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea proiectului de
Lege privind organizarea şi funcţionarea  cooperaţiei.

Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a propus, ca în această şedinţă, să
fie dezbateri generale asupra proiectului de lege, urmând ca în următoarele
şedinţe să se dezbată amendamentele făcute de domnii deputaţi la textul
ordonanţei.

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a propus o modalitatea de lucru
cu raportorii, datorită faptului că pe tematica cooperaţiei există mai multe
proiecte de legi şi propuneri legislative. 
         De asemenea, domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a propus înfiinţarea
unei subcomisii comune formate din raportori de la Comisia pentru politică
economică, reformă şi privatizare şi Comisia pentru industrii şi servicii.
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Domnul deputat Iuliu Vida a fost de acord cu propunerea făcută de
domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin, subliniind necesitatea rezolvării cât mai
urgente a situaţiei cooperaţiei.

Domnul deputat Ştefan Păşcuţ a propus ca din partea comisiei noastre să
fie desemnaţi un număr de 6 raportori ce vor face parte din subcomisia comună.

De asemenea şi domnii deputaţi Ştefan Giuglea şi Emil Rădulescu au fost
de acord cu propunerea făcută de domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin.

Doamna deputat Lucia Cornelia Lepădatu a fost de acord cu propunerea
domnului vicepreşedinte Gheorghe Marin, subliniind necesitatea ca doamna
ministru Silvia Ciornei să prezinte plenului comisiei proiectul guvernului.

Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a propus ca reprezentanţii
UCECOM, CENTROCOOP şi Agenţiei Naţionale pentru Intreprinderi Mici şi
Mijlocii şi Cooperaţie să le prezinte membrilor comisiei punctele lor de vedere.      

          De asemenea, domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a propus ca şi domnul
deputat Ioan Rus să le prezinte membrilor comisiei iniţiativa sa legislativă cu
privire la organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

Doamna preşedinte Silvia Ciornei a subliniat că, în prezent, sectorul
cooperatist este reglementat prin Legea nr. 109/1996 privind organizarea şi
funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit şi prin Decretul-
lege nr. 66/1990 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti.

De asemenea, reprezentanta Agenţiei Naţionale pentru Intreprinderi Mici
şi Mijlocii şi Cooperaţie a spus că proiectul de lege are ca scop crearea unui
cadru legal unitar pentru organizarea şi funcţionarea cooperaţiei în România, în
vederea dezvoltării sistemelor cooperatiste existente, precum şi pentru crearea
condiţiilor în vederea înfiinţării şi dezvoltării de societăţi cooperative în alte
domenii de activitate, ţinându-se cont de faptul că la baza organizării şi
funcţionării organizaţiilor cooperatiste stau aceleaşi principii, în acord cu cele
ale mişcării cooperatiste internaţionale. 

Astfel, se va ţine cont de următoarele principii: asocierea voluntară şi
deschisă, controlul democratic al membrilor, participarea economică a
membrilor, autonomia şi independenţa, educarea, instruirea şi informarea
membrilor cooperatori, cooperarea între societăţile cooperative şi preocuparea
pentru comunitate.

Reprezentanta Agenţiei Naţionale pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi
Cooperaţie a subliniat faptul că, la elaborarea proiectului de lege au fost avute în
vedere principiile şi valorile mişcării cooperatiste internaţionale, Recomandarea
privind "Promovarea cooperativelor" adoptată de Conferinţa Organizaţiei
Internaţionale a Muncii care a avut loc la Geneva în luna iunie 2002, precum şi
specificul, istoricul şi tradiţia cooperaţiei în România.

Reprezentanta Agenţiei Naţionale pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi
Cooperaţie a adăugat faptul că, prin acest proiect de lege s-a dorit evidenţierea
rolului statului în dezvoltarea societăţilor cooperative, indiferent de grad şi
formă, şi a formelor lor asociative, în garantarea libertăţii şi autonomiei acestora,
în asigurarea aplicării şi respectării prevederilor legale privitoare la organizarea
şi funcţionarea cooperaţiei.
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In continuare, reprezentanta Agenţiei Naţionale pentru Intreprinderi Mici
şi Mijlocii şi Cooperaţie le-a prezentat membrilor comisiei proiectul de lege, pe
fiecare capitol.

Domnul deputat Ioan Rus le-a prezentat membrilor comisiei propunerea
sa legislativă cu privire la organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, enumerând şi
principalele puncte divergente existente între iniţiativa sa legislativă şi iniţiativa
guvernului.

Reprezentantul UCECOM a enumerat principalele puncte din cadrul
iniţiativei guvernului aflate în divergenţă cu punctul de vedere al UCECOM-
ului. 

Astfel, reprezentantul UCECOM a ţinut să precizeze faptul că, în mod
eronat se fac o serie de aprecieri globale, la nivelul întregului sector cooperatist,
"menţionăm că aportul sectorului cooperatist în cadrul economic naţional a
înregistrat o scădere accentuată, de la 3% din PIB anterior anului 1989, la 0,48%
în anul 2000", ştiut fiind că sectorul cooperaţiei agricole a fost desfiinţat în
totalitate, iar cooperaţia de consum şi-a redus ponderea, ca urmare a
schimbărilor economice şi sociale intervenite după anul 1990. 

De asemenea, reprezentantul UCECOM le-a prezentat membrilor comisiei
un material scris cu privire la proiectul legii cadru a cooperaţiei din România,
studiu efectuat la cererea UCECOM-ului de către Institutul de Cercetări Juridice
din cadrul Academiei Române.

Reprezentantul UCECOM a concluzionat că iniţiativa guvernului, din
punctul de vedere al UCECOM-ului, conţine prevederi care aplicate vor duce la
destrămarea structurilor cooperatiste existente.

Reprezentantul CENTROCOOP a spus că este de acord cu punctul de
vedere al UCECOM-ului, subliniind faptul că în prezent există în proporţie de
80% puncte comune cu iniţiativa legislativă a guvernului.

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a precizat că în cadrul
dezbaterilor la comisie se vor soluţiona punctele divergente existente între
iniţiativa guvernului şi iniţiativa domnului deputat Ioan Rus.

In continuare, domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a supus la vot
raportorii comisiei care se vor afla în componenţa subcomisiei comune formate
din deputaţi de la Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi
Comisia pentru industrii şi servicii.

In unanimitate de voturi au fost aleşi 6 raportori dintre care 5 vor fi simpli
membrii şi un raportor va fi preşedintele noii subcomisii.

Astfel, domnul Gheorghe Marin (PSD) va fi preşedintele subcomisiei iar
domnii deputaţi: Ştefan Păşcuţ (PRM), Ioan Rus (PSD), Ştefan Giuglea (PSD),
Napoleon Pop (PNL) şi Iuliu Vida (UDMR) vor fi raportorii subcomisiei.
           La lucrările comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi.
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Miercuri, 27 august 2003 şi Joi, 28 august 2003 

         Ordinea de zi a lucrărilor comisiei a fost următoarea :
         1. Continuarea în subcomisie a dezbaterii asupra proiectului de Lege
privind organizarea şi funcţionarea  cooperaţiei.

2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

 Deputaţi desemnaţi de comisie ca raportori, au lucrat în cadrul
subcomisiei comune a Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare şi  a Comisiei pentru industrii şi servicii. 

Ceilalţi membrii ai comisiei au lucrat individual pe marginea proiectului
de Lege privind organizarea şi funcţionarea  cooperaţiei, urmând să depună la
comisie eventualele amendamente la proiectul de lege aflat în dezbatere.

La lucrările comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi.

  PREŞEDINTE,
Dan Radu Ruşanu                                   

                      SECRETAR,                                                
                         Iuliu Vida                                  

Expert parlamentar,
                                                                                                   Alina Hodivoianu
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