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SINTEZA
lucrărilor Comisiei
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     Comisia pentru politică economică, reformă si privatizare şi-a
desfăşurat lucrările în ziua de 07 noiembrie 2001, având la ordinea de zi
următoarele:

          1. Dezbaterea propunerii legislative privind modificarea şi
completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a
falimentului.

           2. Dezbaterea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2001
privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul
Siderurgic �SIDEX� S.A. Galaţi

          3. Dezbaterea şi avizarea, în fond, în procedură de urgenţă, a
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.127/2001 pentru  modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii
Comerciale Combinatul Siderurgic �SIDEX� S.A. Galaţi  
                     4. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.
      

          Au fost invitaţi şi au participat la lucrările Comisiei, din partea
Ministerului Justiţiei: domnul Alexe Costache Ivanov -secretar de stat şi
domnul Ioan Chiper-consilier.

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

La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă propunerea
legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind
procedura reorganizării judiciare şi a falimentului.

Iniţiatorul acestei propuneri legislative, domnul deputat Szekely
Ervin-Zoltan, a explicat necesitatea amendării Legii nr. 64/1995 privind
procedura reorganizării judiciare şi a falimentului.

La această propunere legislativă Comisia noastră, care a fost
sesizată în fond, a primit avize favorabile de la Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi şi Consiliul Legislativ, şi un aviz negativ de la Comisia pentru buget,
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finanţe şi bănci. Punctul de vedere al Guvernului cu privire la această propunere
legislativă a fost negativ, motivându-se că prevederile acestei propuneri sunt
deja incluse în Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale.

Reprezentanţii Ministerului Justiţiei au prezentat membrilor
Comisiei un material scris care cuprinde punctul de vedere al ministerului
referitor la această propunere legislativă.

Deoarece punctul de vedere al Guvernului nu coincide cu punctul
de vedere al Ministerului Justiţiei, domnul deputat Octavian Purceld a propus
amânarea dezbaterii acestei propuneri legislative pentru data de 21 noiembrie
2001, până la care Guvernul şi Ministerul Justiţiei trebuie să prezinte în faţa
Comisiei un punct de vedere comun cu privire la propunerea domnului deputat
Szekely Ervin-Zoltan.

In unanimitate s-a votat amânarea dezbaterii propunerii legislative
privind modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995.

La punctele 3 şi 4 de pe ordinea de zi au fost înscrise proiectele de
Lege pentru aprobarea Ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului nr.119/2001 şi
nr. 127/2001 cu privire la privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul
Siderurgic �SIDEX� S.A. Galaţi.

Domnul ministru Ovidiu Muşetescu nu a putut să participe la
dezbaterea acestor două proiecte de lege deoarece se află la Londra pentru a
semna contractul de vânzare al Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic
�SIDEX� S.A. Galaţi. Din cauze obiective, la lucrările Comisiei nu a putut
participa nici domnul secretar de stat Iacob Zelenco care ar fi putut să
răspundă tuturor întrebărilor domnilor deputaţi cu privire la privatizarea
acestei societăţi.

In unanimitate s-a votat amânarea dezbaterii celor două proiecte
de lege.

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

PREŞEDINTE,

        Dan Radu Ruşanu

          SECRETAR,

 Lucia Cornelia Lepădatu

Expert parlamentar:

Alina Hodivoianu



3


	Dan Radu Rusanu

