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Mar�i 17 decembrie 2002

Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea:
1. 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 (PL 645/10.12.2002)

2. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei

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

La primul punct al ordinei 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.

Proiectul de lege a fost primit de la Secretariatul General al Guvernului.
          Acest proiect de Lege face parte din
categoria legilor ordinare.
          La dezbaterea proiectului au participat ca invitaţi, în conformitate cu
prevederile art.51 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, doamna director
general Rodica Dimitriu şi domnul director general Erimia Ungureanu din
partea Ministerului Industriei şi Resurselor.
            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.
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            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, ceea ce va constitui suportul relansării industriei textile care să
folosească materii prime autohtone, Melana IV fiind unica producătoare de fibre
acrilice, precum şi readmisia forţei de muncă disponibilizată atât din cadrul SC
Melana S.A., cât şi din amonte sau aval de aceasta.
            La întrebarea domnului Preşedinte Dan Radu Ruşanu ce se întâmplă cu
celelalte active, s-a răspuns că vor fi valorificate prin AVAB.
            Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a arătat că Melana IV a fost
retehnologizată cu echipamente moderne, iar trecerea în subordinea
Ministerului Industriei şi Resurselor ne apropie de reglementările din Europa
Centrală, unde activităţile similare se află sub autoritatea domeniului
petrochimic, astfel încât să se asigure materia primă necesară.
            Domnul deputat Ştefan Păşcuţ a întrebat dacă nu se crează probleme prin
separarea activelor, avînd în vedere că secţiile S.C. �Melana� � S.A. aveau
relaţii între ele. Răspunsul a precizat că secţiile funcţionau independent şi că
doar coexistau pe aceeaşi platformă industrială.
            Domnul deputat Francisc Pecsi a întrebat cine a declarat procedura de
faliment ca ilegală şi de ce. Doamna director general Rodica Dimitriu a răspuns
că după începerea procedurii de faliment, judecătorul sindic nu a putut da curs
planului de redresare, deoarece a considerat că acesta este nerealist şi nu poate
fi aplicat. Ca urmare, s-a închis procedura şi s-a revenit la închiderea
operaţională a societăţii comerciale.

Domnul deputat Nicolae Enescu a întrebat de ce nu s-a trecut la
închiderea operaţională încă din anul 1994 şi dacă doamna director general
crede că această măsură va conduce la revigorarea activităţii.
             În răspuns, s-a arătat că s-a contat pe o dezvoltare pe baza unor credite
solicitate, care însă nu au avut rezultatele scontate. Doamna director general
este convinsă de şansele de reuşită ale măsurii, având în vedere că planul de
afaceri a fost bine fundamentat, iar societatea nu mai are datorii.

Domnul deputat Nicolae Sersea a întrebat dacă în societate nu au fost
implicaţi investitori străini (italieni). S-a răspuns că investitori străini sunt la
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alte două societăţi de pe aceeaşi platformă, respectiv RIFIL şi FIBREX, dar care
nu au legătură cu societatea Melana.

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.
             La lucr�rile Comisiei au fost prezen�i 28
deputa�i din totalul de 31 membrii.

 Miercuri  18  decembrie 2002

Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea:
1. 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 (PL 652/16.12.2002)
2. Informare asupra activităţii desfăşurate de Bursa de Mărfuri
Bucureşti.

3. Alte probleme curente ale activit��ii
Comisiei.

        La lucrările Comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi, din totalul de 31 de
membri ai Comisiei.

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

La primul punct al ordinei de zi a fost înscris�
dezbaterea �i avizarea proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului
nr.134/2002 pentru completarea art.6 din Legea
nr.268/2001 privind privatizarea societ��ilor
comerciale ce de�in în administrare terenuri
proprietate public� �i privat� a statului cu
destina�ie agricol� �i înfiin�area Agen�iei Domeniilor
Statului.

În conformitate cu prevederile art.51 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, la dezbatere a participat ca invitat, domnul director general adjunct
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Marin Durac din partea Agenţiei Domeniilor Statului, care a prezentat acest
proiect de Lege.

Acesta a arătat că prin prezentul 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
programat� prezentarea unei inform�ri asupra
activit��ii desf��urate de Bursa de M�rfuri
Bucure�ti.
           Datorit� neprezent�rii domnului pre�edinte
Mircea Filipoiu, membrii Comisiei au hot�rât, prin
vot, amînarea prezent�rii �i trimiterea unei scrisori
de aten�ionare.

La punctul trei al ordinei de zi, alte probleme
curente ale activit��ii Comisiei, au fost discutate
urm�toarele:

Domnul deputat Napoleon Pop a prezentat aspecte
concrete ale birocra�iei excesive în cazul prelungirii
permisului de munc� pentru persoane str�ine.
           Domnul vicepre�edinte Gheorghe Marin a
ar�tat c� ini�iativa legislativ� pentru modificarea �i
completarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea a
fost trimis� pentru dezbatere în fond numai Comisiei
pentru cultur�, arte, mijloace de informare în mas� �i
a propus s� se solicite Biroului Permanent trimiterea
acesteia pentru dezbatere în fond �i Comisiei noastre
având în vedere c� loteriile publicitare reprezint� o
form� de concuren��, care poate distorsiona pia�a în
defavoarea întreprinderilor mici �i mijlocii.
           Supus� la vot propunerea a fost aprobat� în
unanimitate.
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                       PREŞEDINTE,
                    Dan Radu Ruşanu

                                                 SECRETAR,
                                          Lucia-Cornelia Lepădatu

           Expert parlamentar
                Olga Tutoveanu
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