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Pe ordinea de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de
urgenţă,  a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.171/2002 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale Melana IV � S.A. sub autoritatea
Ministerului Industriei şi Resurselor.
          La dezbaterea proiectului au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile
art.51 din Regulamentul Camerei Deputaţilor din partea Ministerului Industriei şi
Resurselor: doamna director general Rodica Dimitriu şi domnul director general
Erimia Ungureanu.
            Comisia a primit avizul nr.1501/22.11.2002 al Consiliului Legislativ şi avizul
nr.645/10.12.2002 al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.
            Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.171/2002, a fost prezentat de doamna director general Rodica Dimitriu, care a arătat
că acesta face parte din ansamblul de măsuri de însănătoşire a mediului de afaceri din
România, de revigorare a economiei româneşti şi de creare de noi locuri de muncă.
            Deoarece, programul de restructurare al S.C. �Melana� � S.A. justifică
necesitatea repornirii activului Melana IV şi valorificarea, conform legii, de către
AVAB, a activelor Melana II, Melana III şi Melana V, acest proiect de Lege prevede
înfiinţarea Societăţii Comerciale Melana IV � S.A. sub autoritatea Ministerului
Industriei şi Resurselor prin transmiterea fără plată a bunurilor aferente Secţiei Melana
IV din domeniul privat al statului şi administrarea Autorităţii pentru Valorificarea
Activelor Bancare.
             Proiectul de lege are ca scopuri principale recuperarea investiţiei de 5,2
mil.USD, constituirea unui suport pentru relansarea industriei textile care să folosească
materii prime autohtone, Melana IV fiind unica producătoare de fibre acrilice din ţară
şi readmisia forţei de muncă disponibilizată atât din cadrul SC Melana S.A., cât şi din
amonte sau aval de aceasta.
          Supus la vot, membrii Comisiei au hotărât cu 27 voturi pentru şi o abţinere, ca
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.171/2002
privind înfiinţarea Societăţii Comerciale Melana IV � S.A. sub autoritatea Ministerului
Industriei şi Resurselor să fie supus, spre dezbatere şi adoptare în plenul Camerei
Deputaţilor în forma prezentată de iniţiator.

Din numărul total de 31 deputaţi au absentat: grup parlamentar PSD: Popescu
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Ioan Dan, Puwak Hildegard Carola şi Cazan Leonard.

 Miercuri  18  decembrie 2002

Pe ordinea de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.134/2002 pentru completarea
art.6 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în
administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.

În conformitate cu prevederile art.51 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, la
dezbatere a participat ca invitat, domnul director general adjunct Marin Durac din
partea Agenţiei Domeniilor Statului, care a arătat că prin acest act normativ se prevede,
prin completarea articolului 6 din Legea nr.268/2001, compensarea redevenţei datorată
şi neachitată la termen de concesionarii terenurilor agricole cu sumele cuvenite
acestora cu titlu de susţinere financiară a agriculturii de către stat, prevăzută anual cu
această destinaţie de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.

În urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate, avizarea
acestui proiect de Lege în forma adoptată de Senat în şedinţa din 5 decembrie 2002.
            La punctul doi al ordinei de zi, a fost programată prezentarea unei informări
asupra activităţii desfăşurate de Bursa de Mărfuri Bucureşti.
           Datorită neprezentării domnului preşedinte Mircea Filipoiu, membrii Comisiei
au hotărât, prin vot, amînarea prezentării şi trimiterea unei scrisori de atenţionare.

La punctul trei al ordinei de zi, alte probleme curente ale activităţii Comisiei,
au fost discutate următoarele:

Domnul deputat Napoleon Pop a prezentat aspecte concrete ale birocraţiei
excesive în cazul prelungirii permisului de muncă pentru persoane străine.
           Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a arătat că iniţiativa legislativă pentru
modificarea şi completarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea a fost trimisă pentru
dezbatere în fond numai Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă şi
a propus să se solicite Biroului Permanent trimiterea acesteia pentru dezbatere în fond
şi Comisiei noastre având în vedere că loteriile publicitare reprezintă o formă de
concurenţă, care poate distorsiona piaţa în defavoarea întreprinderilor mici şi mijlocii.
           Supusă la vot propunerea a fost aprobată în unanimitate.

 Din numărul total de 31 deputaţi au absentat: grup parlamentar PSD: Popescu
Ioan Dan, Puwak Hildegard Carola şi Cazan Leonard.
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