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           Marţi 16 aprilie  2002

Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea:
1. Dezbaterea şi avizarea, în fond, în procedură de urgenţă  a

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.
133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea
şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.(PL73/25.02.2002)

2. Dezbaterea şi avizarea, în fond, a propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura
reorganizării judiciare şi a falimentului.(PL 246/21.05.2001)

3. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.

Au fost invitaţi şi au participat la lucrările Comisiei din partea Autorităţii pentru
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului domnul Iacob Zelenco � Secretar de stat şi
din partea Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie: domnul Ion Taban
� Secretar de stat.

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

Deoarece domnii deputaţi Pecsi Ferenc şi Vida Gyula, iniţiatorii
propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.
133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea
şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii înscrisă la primul punct
al ordinei de zi au fost convocaţi la Comisia pentru industrii şi servicii
în vederea dezbaterilor pentru elaborarea avizului, membrii Comisiei
noastre au hotărât prin vot amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă
viitoare.

La punctul doi al ordinei de zi, a fost înscrisă dezbaterea în fond
a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.
64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului.
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Deoarece procedura de invitare a iniţiatorului, domnul Szekely
Ervin � Zoltan a fost realizată atât în scris cât şi telefonic, acesta
confirmând neparticiparea şi faptul că lasă propunerea legislativă �pe
mâna colegilor�, Comisia a aprobat prin vot, la propunerea
vicepreşedintelui Gheorghe Marin,  dezbaterea acestei propuneri
legislative în lipsa iniţiatorului.

De asemenea, la dezbaterea proiectului  nu au participat reprezentanţii Ministerului
Justiţiei şi cei ai Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, deşi au fost invitaţi, în conformitate
cu prevederile art. 51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor.

       Proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind
procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, iniţiatorul urmărind introducerea
unei soluţii practice pentru păstrarea şi conservarea evidenţelor comercianţilor pentru care s-a
închis procedura falimentului.

Comisia a primit punctul de vedere al Guvernului transmis cu
adresa nr.176/MRP/17.01.2002, avizul nr.435/16.05.2001 al Consiliului
Legislativ, avizul nr.246/16.10.2001 al Comisiei juridice, de disciplină şi
imunităţi şi avizul nr.450/09.10.2001 al Comisiei pentru buget, finanţe şi
bănci.

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, prin vot,
respingerea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a
falimentului, în unanimitate deoarece prevederile acestei propuneri sunt
acoperite de art.18 din Legea Arhivelor Naţionale nr.16/1996

 S-a trecut apoi, la ultimul punct al ordinii de zi privind problemele curente ale activităţii
Comisiei.    
         Din numărul total de 31 deputaţi au absentat: grup parlamentar PSD: Popescu Ioan Dan,
Puwak Hildegard Carola şi Cazan Leonard.

Miercuri 17 aprilie  2002

Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a prevăzut continuarea dezbaterii pentru avizarea în
fond a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2002 privind unele
măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societăţilor
comerciale (PL 41/05.02.2002).
     La lucrările Comisiei, au fost invitaţi şi au participat, din partea
Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului:
domnul Iacob Zelenco � secretar de stat şi doamna Adriana Bîrzan �
consilier.

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

Membrii Comisiei au continuat dezbaterile pe articole a prevederilor proiectului de Lege
şi a amendamentelor depuse.
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Au avut loc discuţii referitoare la prevederile art.5 până la art.10 inclusiv şi au fost
dezbătute amendamentele prezentate pentru acestea.

Ca urmare a votului membrilor Comisiei, au fost aprobate 6 amendamente şi au fost
respinse 3 amendamente.

De asemenea, a fost supus votului fiecare articol şi fiecare capitol în parte cu
amendamentele aprobate.

Având în vedere că în timpul afectat dezbaterilor, nu au putut fi parcurse decât o parte din
articolele acestei ordonanţe datorită complexităţii problemelor şi a numărului mare de
amendamente prezentate, membrii Comisiei au aprobat prin vot continuarea discuţiilor în
şedinţele următoare.

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

                     PREŞEDINTE,
                 Dan Radu Ruşanu

                                                                SECRETAR,
           Lucia-Cornelia Lepădatu

                Expert parlamentar
   Olga Tutoveanu


	PARLAMENTUL ROMÂNIEI
	CAMERA DEPUTATILOR

	Sinteza lucrarilor Comisiei
	
	
	
	
	
	Miercuri 17 aprilie  2002



	Ordinea de zi a lucrarilor Comisiei a prevazut continuarea dezbaterii pentru avizarea în fond a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de p




