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Rząd zmienił prawo dla właściciela Amber Gold
Rząd Donalda Tuska zmienił prawo dla jednej prywatnej firmy, kierowanej
przez notorycznego oszusta, wielokrotnie skazanego prawomocnymi
wyrokami. Jesienią 2010 r. wystąpił o zniesienie ustawy o domach
składowych. Dzięki temu Amber Gold mogła nadal bez przeszkód
dynamicznie się rozwijać i poszukiwać kolejnych klientów.
W związku z działalnością Amber Gold w listopadzie 2010 r. rząd
zaproponował zmianę prawa. W ramach (javascript:void(0)) ustawy
o ograniczaniu barier administracyjnych Ministerstwo Gospodarki najpierw
rozważało zniesienie zapisów blokujących funkcjonowanie Amber Gold jako
domu składowego, a potem zdecydowano się unieważnić całą ustawę.
Decyzja ta przyniosła Marcinowi P. podwójne korzyści. Po pierwsze anulowano
nieudaną próbę funkcjonowania Amber Gold pod reżimem ustawy o domach
składowych i równocześnie zmieniono przepisy zabraniające tej firmie
wystawiania certyfikatów towarowych. Zniesienie tej bariery prawnej stanowiło
(http://niezalezna.pl/uploads/foto/2012/09/rzad.jpg)
(foto. Patryk Luboń/Gazeta Polska)
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więc zielone światło dla oszusta, aby mógł nadal rozwijać swój biznes
prowadzić skład złota, którego jako karany prowadzić nie

(javascript:void(0)) czyli

miał prawa.
Z ustawy miał zniknąć punkt przewidujący, że „działalnością przedsięb iorstwa składowego mogą kierować osob y,
które nie są skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa gospodarcze”. Zniesiony zostałby też rejestr
przedsiębiorstw składowych i obowiązek składania oświadczeń. – Nagromadzenie dziwnych zdarzeń w tej sprawie
jest ab solutnie nadzwyczajne – mówią politycy opozycji.
Więcej w dzisiejszej "Gazecie Polskiej Codziennie"
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