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W pierwszych latach transformacji ustrojowej państwa 
po 1989 r. przedmiotem prac komisji były głównie 
zagadnienia dotyczące koncepcji przejścia od gospodarki 
centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej. Komisja 
oceniała sytuację gospodarczą państwa i programy 
polityki gospodarczej rządu. Inicjowała prace nad 
określeniem zasad kształtowania nowych stosunków 
własnościowych, proponując nowe regulacje dotyczące 
podatków, polityki pieniężno-kredytowej, działalności 
spółdzielczej, jak również ustawy związane z redukcją 
zadłużenia zagranicznego Polski. Komisja pracowała 
także nad nowymi regulacjami dotyczącymi 
przeciwdziałania praktykom monopolistycznym 
oraz nad modyfikacją kodeksu handlowego.
Z inicjatywy komisji Senat przyjął projekt uchwały 
odnoszący się do zagrożeń przemian gospodarczych 
i ustrojowych. Komisja przygotowała również projekt 
ustawy o samorządzie gospodarczym. Ponadto 
podejmowała inicjatywy ustawodawcze dotyczące 
reprywatyzacji mienia przejętego przez 
komunistyczne państwo.
Komisja przygotowała kilka ważnych inicjatyw 
ustawodawczych dotyczących m.in. nabywania 
nieruchomości przez cudzoziemców, działalności 
ubezpieczeniowej i działalności gospodarczej, a także 
zmieniających kodeks pracy i prawo budowlane. 
Poświęciła wiele uwagi procesom restrukturyzacji 
górnictwa, przemysłu na	owego i gazownictwa.
Zajmowała się także sprawami związanymi 
z rozwojem regionalnym.

Działania komisji koncentrowały się na rozpatrywaniu 
ustaw zmierzających do ograniczenia biurokracji, jak 
również na zmianach przepisów regulujących sprawy 
społeczno-gospodarcze. W latach 2007–2010 r. odbyło się 
50 posiedzeń tematycznych komisji, poświęconych m.in. 
ocenie realizacji niektórych ustaw dotyczących prawa 
energetycznego, partnerstwa publiczno-prywatnego 

czy upadłości konsumenckiej. Sprawy, którym komisja 
poświęciła szczególnie dużo uwagi, to bezpieczeństwo 
energetyczne kraju, zmiany własnościowe w sektorze 
energetycznym, funkcjonowanie gospodarki i rozwój 
przedsiębiorczości w Polsce oraz światowy kryzys 
gospodarczy.
Przedmiotem stałej uwagi komisji są sprawy związane 
z infrastrukturą drogową i bezpieczeństwem drogowym 
oraz własnością Skarbu Państwa. Z inicjatywy komisji 
odbyły się dwie debaty plenarne Senatu poświęcone 
prywatyzacji majątku Skarbu Państwa.

Komisja zorganizowała kilka konferencji poświęconych 
m.in. rozwojowi energetyki jądrowej, rozwojowi 
małych przedsiębiorstw i rynku handlu detalicznego, 
komunikacji elektronicznej XXI wieku (z udziałem 
Viviane Reding, komisarza Unii Europejskiej ds. 
społeczeństwa informacyjnego i mediów). 
W roku 2010 zorganizowała konferencję na temat 
warunków prowadzenia działalności gospodarczej 
w Rosji przez polskich inwestorów.
Komisja współuczestniczy w opiniowaniu przez polski 
parlament dokumentów Unii Europejskiej. Dotychczas 
komisja opiniowała projekty dokumentów dotyczących 
migracji zarobkowej i pobytu obywateli państw 
trzecich oraz pomocy państwa w zakresie zamykania 
niekonkurencyjnych kopalń.
Przewodniczący oraz członkowie komisji aktywnie 
uczestniczą w spotkaniach międzynarodowych 
organizowanych przez instytucje UE lub przez 
parlamenty krajów Unii Europejskiej oraz 
państw trzecich.
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