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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a
desfăşurat lucrările în ziua de 13 septembrie 2000, având la ordinea de zi
următoarele:

1. Continuarea dezbaterilor proiectului de Lege privind
organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti, adoptat de Senat;

2. Continuarea audierii parlamentare a reprezentanţilor Băncii
Naţionale a României privind activitatea de supraveghere bancară;

3. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.

Supusă la vot ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate.
La primul punct al ordinei de zi s-a continuat dezbaterea pe articole

a proiectului de Lege privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
meşteşugăreşti, de la art. 70 la art. 75 (cu alineate şi literele aferente) timpul
afectat acestui punct fiind epuizat.

In prezenţa guvernatorului şi a viceguvernatorilor Băncii Naţionale
a României precum şi a vicepreşedintelui Asociaţiei Române a Băncilor s-au
desfăşurat discuţiile privind activitatea de supraveghere bancară, având ca bază
răspunsurile scrise ale BNR la întrebările formulate în şedinţa Comisiei din
28.08.2000.

In încheiere, preşedintele Comisiei a arătat că această analiză a fost
utilă, necesară şi oportună. Discuţiile au scos la iveală opinii diferite cu privire
la supravegherea bancară, având în vedere neliniştea socială creată. Trebuie
acţionat de către Parlament pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ iar BNR să
transmită propuneri şi sugestii chiar de îmbunătăţire a codului de procedură.
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Preşedintele Comisiei consideră că problemele discutate să fie
analizate cu simţ de răspundere în Consiliul de Administraţie, astfel ca să fie
posibilă o delimitare a răspunderilor în supravegherea bancară.

Din totalul de 27 deputaţi, membrii ai Comisiei, au absentat 5,
astfel: Coşea Mircea şi Manole Odisei- independenţi, Decuseară Jean şi
Dimitriu Sorin Petre – grup parlamentar PNL şi Puwak Hiledegard – grup
parlamentar PDSR.

PREŞEDINTE,

    Iuliu Vida

     Experţi parlamentari:
      Elena Tudor
      Ştefan Condeescu


