
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru politică      

economică, reformă şi 

privatizare 

 Bucureşti,  

Nr. 21/ 45/22.02.2006 

Proces verbal 

al şedinţelor Comisiei din  zilele de 

21 şi 22 februarie 2006 

 

  

 Marţi,  21  februarie  2006 

 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

 1. Studiul proiectului de Lege privind procedura insolvenţei, în vederea 

avizării în fond, în procedură de urgenţă. Raportorii celor două comisii vor 

prezenta amendamentele propuse de către deputaţi şi vor dezbate legea cadru. 

 

2. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 

 

Miercuri, 22 februarie  2006 

 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 

privind pensiile facultative, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. (PLx 

53/2006) 

 

2. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de 

Lege privind procedura insolvenţei, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

(PLx 23/2006) 
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3. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 

 

 

  La lucrările Comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi din totalul 23 de 

membri. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 

şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor reprezentantul Ministerului 

Finanţelor Publice: doamna Alis Drăghici – director adjunct, precum şi 

reprezentanţii Ministerului Justiţiei: doamna Claudia Roşianu – consilier juridic, 

doamna Katalin Kibedi– secretar de stat,  doamna Speranţa Munteanu – 

consultant (director - PriceWaterHouseCoopers), şi doamna Ana-Irina Şarcane – 

consultant (Senior Manager - PriceWaterHouseCoopers). 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul vicepreşedinte Octavian – 
Mircea Purceld.  
   

         

 La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea, în 

procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind pensiile facultative, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. (PLx 53/2006) 

 

Comisia, întrunită în plenul ei, a aşteptat timp de 30 de minute sosirea 

reprezentanţilor Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, iniţiatorii  proiectului 

de Lege privind pensiile facultative. În final, luându-se act de absenţa acestora, s-

a hotărât cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterii  acestui proiect de lege, 

pentru data de marţi, 28 februarie 2006, ora 14:00. 

 Membri Comisiei au hotărât să înainteze o adresă domnului Ministru 

Gheorghe Barbu – Ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale, prin care să-i aducă la 

cunoştiinţă amânarea, datorită lipsei iniţiatorului, a dezbaterii proiectului de Lege 
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privind pensiile facultative, precum şi hotărârea Comisiei de a nu mai accepta 

dezbaterea nici unui act normativ fără prezenţa la lucrări, la data şi ora pentru care 

a fost convocat, a unui reprezentant, la nivel de minim Secretar de Stat, al 

ministerelor implicate. 

 De-asemenea  membri Comisiei au hotărât să revină la adresa trimisă  

domnului Bogdan Olteanu – Ministrul pentru Relaţia cu Parlamentul, prin care să 

îl informeze asupra continuării disfuncţiilor în ceea ce priveşte prezenţa 

reprezentanţilor ministerelor la audierile Comisie, care au culminat cu absenţa 

reprezentanţilor Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale. 

 

 La punctul 2 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea, în fond, 

în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind procedura insolvenţei, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. (PLx 23/2006) 

 

La lucrările celor două Comisii au fost prezenţi 48 deputaţi din totalul 48 

de membri. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Octavian – Mircea Purceld 

vicepreşedintele  Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare şi de 

domnul Cornel Ştirbeţ, vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi. 

          

Proiectul de lege are ca obiect reformarea procedurii reorganizării judiciare 

şi a falimentului prin adoptarea unui nou act normativ privind procedura 

insolvenţei, având în vedere concluziile Raportului Comisiei Europene cu privire  

la progresele înregistrate de România în cursul anului 2004 în procesul de aderare 

la Uniunea Europeană, potrivit cărora sistemul românesc nu prevede ,,mecanisme 

eficiente pentru ieşirea de pe piaţă a operatorilor economici’’. 

 

Reprezentantul Ministerului Justiţiei, doamna secretar de stat Katalin 

Kibedi a prezentat proiectul de lege. 
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 Reprezentantul Ministerului Justiţiei, doamna secretar de stat Katalin 

Kibedi a subliniat faptul că obiectivul principal al proiectului este eficientizarea 

procedurii reorganizării judiciare şi a falimenului, pentru a cărui realizare s-a 

prevăzut: introducerea unei proceduri simplificate, aplicabilă comercianţilor 

persoane fizice acţionând individual şi în societăţi familiale, societăţilor 

comerciale fără active şi/sau fără evidenţe contabile sau societăţi comerciale al 

căror sediu nu mai există ori nu mai corespunde adresei din registrul comerţului, 

debitorilor dizolvaţi şi celor care şi-au declarat prin cererea introductivă intenţia 

de intrare în faliment, redefinirea rolului judecătorului sindic, în sensul degrevării 

acestuia de responsabilităţile ce exced sfera contenciosului şi a verificării 

legalităţii procedurii, precum şi organizarea secţiilor de faliment. 

 Reprezentantul Ministerului Justiţiei, doamna secretar de stat Katalin 

Kibedi a spus faptul că, în acest sens, se prevede că: judecătorul sindic nu va avea 

un rol activ cu privire la deciziile de ordin comercial care se iau în procedură, el 

trebuind să soluţioneze numai eventualele sesizări privind punctele de vedere 

contradictorii dintre participanţii la procedură – practicieni în insolvenţă, debitori, 

creditori, acţionari şi orice alţi terţi manifestând un interes în procedură, situaţie 

în care se va pronunţa asupra legalităţii luării măsurii şi nu asupra oportunităţii 

economice a deciziei; eliminarea atribuţiei judecătorului sindic de a desfiinţa din 

oficiu măsurile administratorului judiciar/lichidatorului, precum şi eliminarea 

atribuţiei judecătorului de autentificare a actelor juridice încheiate de lichidator 

pentru a căror validitate este necesară forma autentică. 

Reprezentantul Ministerului Justiţiei, doamna secretar de stat Katalin 

Kibedi a mai spus faptul că, prin prezentul proiect de lege se propune organizarea 

unor secţii specializate de faliment în cadrul tribunalelor care se găsesc în oraşul 

în care îşi are sediul cutea de apel.  

 Reprezentantul Ministerului Justiţiei, doamna secretar de stat Katalin 

Kibedi a menţionat faptul că acest act normativ prevede un rol activ al adunării 

creditorilor şi, în special, al comitetului creditorilor în procedurile de insolvenţă 

creând, astfel, echilibrul necesar în procedură între interesul debitorului care 



 5

beneficiază de organe centralizate de decizie şi interesul creditorului care, se 

manifestă amorf şi difuz, lăsând loc posibilităţilor de abuz. 

Reprezentantul Ministerului Justiţiei, doamna secretar de stat Katalin 

Kibedi a mai menţionat faptul că împotriva acţiunilor, măsurilor şi deciziilor luate 

de comitetul creditorilor, orice creditor poate formula contestaţie la adunarea 

creditorilor, după ce, în prealabil, a sesizat comitetul creditorilor cu privire la 

măsurile contestate, iar soluţia adoptată de acesta nu răspunde intereselor 

creditorului. 

Reprezentantul Ministerului Justiţiei, doamna secretar de stat Katalin 

Kibedi a justificat urgenţa promovării acestui proiect de lege menţionând 

necesitatea îndeplinirii, în termenele fixate prin Programul legislativ  şi Strategia 

de reformă a sistemului judiciar 2005-2007, a obligaţiilor asumate în procesul de 

aderare la Uniunea Europeană, precum şi imperativul accelerării procedurii de 

reporganizare, în contextual general al nevoii de consolidare a accesului la 

justiţie, ce implică eficienţa procedurilor judiciare aflate la dispoziţia părţilor. 

 

 Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld  a supus la vot 

dezbaterea pe articole a prezentului act normativ. Propunerea a fost aprobată cu 

unanimitate de voturi. 

 S-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege. 

  Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a supus la vot titlul 

proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat, acesta  fiind aprobat cu 

unanumitate de voturi.   

 Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a supus la vot articolul 

1(1) şi (2),  punctele a,b, d,e,f, al proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat,  

acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   

 La articolul 1(2) punctul c, domnul deputat Viorel Racoceanu a propus un 

amendament, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a supus la vot articolele 

2 şi 3 punctul 1, litera b), punctul 2, punctul 3, punctul 4, punctul 5, punctul 6, 
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punctul 7, punctele 9 - 11, punctele 14 - 25, punctul 27, punctul 28, punctul 29 şi 

punctul 32 ale proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat,  acestea  fiind 

aprobate cu unanimitate de voturi.  

 La art.3 punctul 1, litera (a) domnul secretar George Băeşu a propus un 

amendament, care a fost admis cu majoritate de voturi. 

 La art.3 punctul 8 domnul deputat Mircea Grosaru a propus un 

amendament, care a fost admis cu unanimitate de voturi. 

  La articolul 3 punctele 12 şi 31 au fost admise amendamentele Comisiilor 

cu unanimitate de voturi.   

 La articolul 3 punctul 13 a fost admis amendamentul domnului deputat 

Viorel Racoceanu,  cu unanimitate de voturi.  

 La articolul 3 punctul 26 a fost admis amendamentul domnului deputat  

Petre Ungureanu, cu unanimitate de voturi.  

 Comisiile au propus amendamente care constau în introducerea de puncte 

noi: art.3 punctul 281, art.3 punctul 282, art.3 punctul 283 care au fost admise cu 

unanimitate de voturi.  

 La art.3 punctul 30 a fost admis amendamentul domnului deputat Petre 

Ungureanu cu unanimitate de voturi.  

 Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a supus la vot articolul 4  

alineatele (1) – (5), (7) şi (8) al proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat,  

acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.  

 La art.4 după alin(1), domnii deputaţi: Mircea Grosaru, Gabriel Sandu şi 

Iuliu Nosa au propus un amendament care constă în introducerea unui nou alineat 

(11), acesta fiind admis cu unanimitate de voturi.  

 La alineatul (6), a fost admis cu unanimitate de voturi amendamentul 

domnului deputat Mircea Grosaru. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a supus la vot articolul 5 

al proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat,  acesta  fiind aprobat cu 

unanimitate de voturi. 
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 Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a supus la vot articolul 6 

al proiectului de Lege, la care domnul deputat Iuliu Nosa a propus un 

amendament, acesta  fiind aprobat cu majoritate de voturi. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a supus la vot articolul 7 

al proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat, acesta fiind aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a supus la vot articolul 8  

alineatele (1) – (6) al proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat,  acesta  

fiind aprobat cu unanimitate de voturi.  

 Comisiile au propus un amendament, prin care, după  alin.6 al art.8 se 

introduce un nou alineat (7), acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a supus la vot articolul 9 

al proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat,  acesta  fiind aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a supus la vot articolul 

10 al proiectului de Lege, la care Comisiile au propus un amendament, care 

constă în modificarea conţinutului articolului, acesta  fiind aprobat cu unanimitate 

de voturi. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a supus la vot articolul 

11, alineatul 1 literele b), d), e), f), g), i), j), k), l), m) al proiectului de Lege, în 

forma adoptată de Senat,  acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.  

 La articolul 11, alineatul 1 litera a) domnul deputat Mircea Grosaru a 

propus un amendament, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.  

 Domnul deputat Petre Ungureanu a propus un amendament, prin care, la 

articolul 11, alineatul 1 după litera b) se introduce o nouă literă b1), acesta fiind 

aprobat cu unanimitate de voturi.   

Domnii deputataţi Petre Ungureanu şi Mircea Grosaru au propus un 

amendament, prin care art.11, alin.(1), litera c) se modifică, acesta fiind  aprobat 

cu unanimitate de voturi.  
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 Domnul deputat Petre Ungureanu a propus un amendament, prin care 

art.11, alin.(1), litera h) se modifică, acesta fiind  aprobat cu unanimitate de 

voturi. Domnul deputat Petre Ungureanu a propus un amendament, prin care la 

art.11, alin.(1), litera l) se introduce o nouă literă l1), acesta fiind  aprobat cu 

unanimitate de voturi.  

 Domnul deputat Petre Ungureanu a propus un amendament, prin care  

art.11, alin.(2), se modifică, acesta fiind  aprobat cu unanimitate de voturi.  

 Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a supus la vot articolele 

12, 13, 14(1), 14(2), 14(5) – 14(7) al proiectului de Lege, în forma adoptată de 

Senat,  acestea  fiind aprobate cu unanimitate de voturi. 

 La art 14(3) Comisiile au propus un amendament, acesta fiind aprobat cu 

unanimitate de voturi.  

 La art 14(4) Comisiile au propus un amendament, acesta fiind aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a supus la vot articolul 

15 al proiectului de Lege, la care Comisiile au propus un amendament, care 

constă în modificarea conţinutului articolului, acesta  fiind aprobat cu unanimitate 

de voturi. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a supus la vot articolul 

16 alineatele (2), (3), (4) şi (5) al proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat,  

acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.  

 La art 16(1) domnul deputat Mircea Grosaru a propus un amendament, 

acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.  

Domnul deputat Petre Ungureanu a propus un amendament, prin care la 

art.16, după  alin.(2) se introduce alineatul (21), acesta fiind  aprobat cu 

unanimitate de voturi.  

 Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a supus la vot articolele 

17 şi 18 ale proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat,  acestea  fiind 

aprobate cu unanimitate de voturi. 
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Domnul deputat Petre Ungureanu a propus un amendament, prin care la 

art.19 alin.(1) va deveni alineatul (2), acesta fiind  aprobat cu unanimitate de 

voturi.  

Domnul deputat Petre Ungureanu a propus un amendament, prin care la 

art.19 alin.(2) va deveni alineatul (3), acesta fiind aprobat cu unanimitate de 

voturi. 

Domnul deputat Petre Ungureanu a propus un amendament, prin care la 

art.19 alin.(3) va deveni alineatul (1), acesta fiind aprobat cu unanimitate de 

voturi. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a supus la vot articolul 

19, alineatele 4 şi 5 ale proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat, acesta  

fiind aprobat cu unanimitate de voturi.  

 La art 19, alin.(6) domnii deputaţi Mircea Grosaru şi Augustin Zegrean au 

propus un amendament, acesta fiind aprobat cu majoritate de voturi. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a supus la vot articolul 

19, alineatele 7,8 şi 9 ale proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat,  acestea  

fiind aprobate cu unanimitate de voturi.  

 Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a supus la vot articolul 

20 alin.(1), literele a), b), c), d), e), g), h), i), j), l), m), n), precum şi alin.(2)  al 

proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat,  acestea  fiind aprobate cu 

unanimitate de voturi.  

 La articolul 20 alin.(1), litera f) al proiectului de Lege, Comisiile au propus 

un amendament, acesta acestea  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.  

 La articolul 20 alin.(1), litera k) al proiectului de Lege, domnul deputat 

Petre Ungureanu a propus un amendament, acesta acestea  fiind aprobat cu 

unanimitate de voturi.  

 Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a supus la vot articolul 

21 alineatele (2), (3) şi (4) al proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat,  

acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.  
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 La articolul 21 alin.(1), domnul deputat Petre Ungureanu a propus un 

amendament,  acesta fiind  aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a supus la vot articolul 

22 alineatele (2), (3), (4) şi (5) al proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat,  

acestea  fiind aprobate cu unanimitate de voturi. 

 La articolul 22 alin.(1), domnul deputat Petre Ungureanu a propus un 

amendament,  acesta fiind  aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Comisiile au propus un amendament la art. 23, acesta  fiind aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a supus la vot articolul 

24 al proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat,  acesta  fiind aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a supus la vot articolul 

25 literele a), b), c), d), e), g), h), i), j), k) şi l) al proiectului de Lege, în forma 

adoptată de Senat,  acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Domnul deputat Petre Ungureanu a propus un amendament la art.25, litera 

f), acesta acestea  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.  

 Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a supus la vot articolul 

26 al proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat,  acesta  fiind aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a supus la vot articolul 

27 alineatele (1), (2), şi (3) al proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat,  

acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Comisiile au propus un amendament la art. 27 alineatul (4), acesta  fiind 

aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a supus la vot articolul 

28 alin.(1), literele a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) precum şi alin.(2)  al 

proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat,  acesta  fiind aprobat cu 

unanimitate de voturi.  
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 La articolul 28 alin.(1), litera l) al proiectului de Lege, domnul deputat 

Petre Ungureanu a propus un amendament, acesta fiind aprobat cu unanimitate de 

voturi.  

 Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a supus la vot articolul 

29 al proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat,  acesta  fiind aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

 La articolul 30 al proiectului de Lege, domnul deputat Petre Ungureanu a 

propus un amendament care constă în modificarea conţinutului articolului, acesta 

fiind aprobat cu unanimitate de voturi.  

 Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a supus la vot articolul 

31 al proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat,  acesta  fiind aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a supus la vot articolul 

32 alineatul (1) al proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat,  acesta  fiind 

aprobat cu unanimitate de voturi. 

 La articolul 32 alineatul (2) al proiectului de Lege, domnul deputat Petre 

Ungureanu a propus un amendament, acesta fiind aprobat cu unanimitate de 

voturi.  

 Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a supus la vot articolul 

33 alineatele (1), (3), (4), (5), (6) şi (7) al proiectului de Lege, în forma adoptată 

de Senat,  acestea  fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

 La articolul 33 alin.(2), al proiectului de Lege, domnul deputat Petre 

Ungureanu a propus un amendament, acesta fiind aprobat cu unanimitate de 

voturi.  

 Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a supus la vot articolele 

34 - 40 ale proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat,  acestea  fiind 

aprobate cu unanimitate de voturi. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a supus la vot articolul 

41 alineatele (1), (3), (4) al proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat,  

acestea  fiind aprobate cu unanimitate de voturi. 
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 Comisiile au propus un amendament la art. 41 alineatul (2), acesta fiind 

aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a supus la vot articolele 

42 - 80 ale proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat,  acestea  fiind 

aprobate cu unanimitate de voturi. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a supus la vot articolul 

81 alineatele (2) şi (3) al proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat,  acesta  

fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

 La articolul 81, alin.(1) al proiectului de Lege, domnul deputat Petre 

Ungureanu a propus un amendament, acesta fiind aprobat cu unanimitate de 

voturi. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a supus la vot articolele 

82 - 85 ale proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat,  acestea  fiind 

aprobate cu unanimitate de voturi. 

 Domnul deputat Petre Ungureanu a propus un amendament, care constă în 

introducerea după art.85, al proiectului de Lege, al unui nou articol, art.851, acesta  

fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Domnul deputat Petre Ungureanu a propus un amendament, care constă în 

introducerea după art.85, al proiectului de Lege, al unui nou articol, art.852, acesta 

fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a supus la vot articolul 

86, alineatele (1), (2), (3), (4), (5) şi (7), al proiectului de Lege, în forma adoptată 

de Senat,  acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Comisiile au propus un amendament la art. 86 alineatul (6), acesta fiind 

aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a supus la vot articolele 

87 - 120 ale proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat, acestea fiind 

aprobate cu unanimitate de voturi. 
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 Domnii deputaţi Mircea Grosaru, Gabriel Sandu  şi Iuliu Nosa, au propus 

un amendament la articolul 120, care constă în completarea cu un nou alineat, 

alineatul (2), acesta  fiind aprobat cu majoritate de voturi. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a supus la vot articolul 

121 al proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat, acesta  fiind aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a supus la vot articolul 

122, alineatele (2), (3), (4) al proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat,  

acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Comisiile au propus un amendament la art. 122 alineatul (1), acesta  fiind 

aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a supus la vot articolul 

123, punctele 1, 5, 6, al proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat,  acesta  

fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Comisiile au propus un amendament la art. 123 punctele 2 şi 3, acesta  fiind 

aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Domnul deputat Mircea Grosaru a propus un amendament la articolul 123, 

punctul 4, acesta fiind aprobat cu majoritate de voturi. 

 Domnul deputat Mircea Grosaru a propus un amendament la articolul 123, 

punctele 7, 8, 9, acesta constând în eliminarea punctelor 7 şi 8, iar punctual 9 

devine punctul 7,  acesta  fiind aprobat cu majoritate de voturi. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a supus la vot articolele 

124 - 126 ale proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat,  acestea  fiind 

aprobate cu unanimitate de voturi. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a supus la vot articolul 

127, punctele 1 – 4, al proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat, acesta  

fiind aprobat, cu unanimitate de voturi. 

 Domnii deputaţi Mircea Grosaru, Gabriel Sandu  şi Iuliu Nosa, au propus 

un amendament la articolul 127, care constă în modificarea primei teze,  acesta  

fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
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 Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a supus la vot articolele 

128 - 137 ale proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat,  acestea  fiind 

aprobate cu unanimitate de voturi. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a supus la vot articolul 

138, alin.(1), literele a) – g), precum şi alin.2) al proiectului de Lege, în forma 

adoptată de Senat,  acestea  fiind aprobate cu unanimitate de voturi. 

 Domnul deputat Petre Ungureanu a propus un amendament, care constă în 

modificarea părţii introductive a alineatului (1) acesta fiind aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

 Domnul deputat Petre Ungureanu a propus un amendament, care constă în 

introducerea după alineatul (1) al art 138 a unui nou alineat (11), precum 

introducerea unui nou alineat (3), după alineatul (2), acesta acestea  fiind aprobat 

cu unanimitate de voturi. 

 Domnul deputat Petre Ungureanu a propus un amendament, care constă în 

introducerea după alineatul (2), al art 138 a unui nou alineat (3), acesta fiind 

aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a supus la vot articolele 

139 – 140, precum şi art.141 alin.(2) ale proiectului de Lege, în forma adoptată de 

Senat,  acestea  fiind aprobate cu unanimitate de voturi. 

 Domnul deputat Petre Ungureanu a propus un amendament, care constă în 

modificarea art.114, alin.(1), acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a supus la vot articolul 

142, alin.(1) al proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat,  acesta fiind 

aprobat cu majoritate de voturi. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a supus la vot articolul 

142, alin.(2) al proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat, acesta fiind 

aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Domnul secretar al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi George 

Băeşu a propus amânarea discutării prezentului proiect de lege, deoarece MFP şi 
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MJ au puncte de vedere diferite în ceea ce priveşte art.142 alin.(1). Propunerea 

acestuia a fost respinsă cu majoritate de voturi. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a supus la vot articolele 

143 – 154, ale proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat, acestea fiind 

aprobate cu unanimitate de voturi. 

 La art.154 Comisiile au propus un amendament prin care se renumerotează 

prezentul proiect de lege, iar art 154, devine 155, acesta  fiind aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

 La art.155 Comisiile au propus un amendament prin care se renumerotează 

prezentul proiect de lege, iar art 155, devine 156, acesta fiind aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

 La art.155 Comisiile au amendament care constă în introducerea unui nou 

alineat (2), alineatul (2) devenind alineatul (3), acesta fiind aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

 Domnul deputat Petre Ungureanu a propus un amendament, care constă în 

modificarea alineatului 2), care devine alineatul 3), acesta fiind aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

   Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a supus la vot proiectul 

de lege în integralitate. 

 

 În urma dezbaterilor, cele 2 Comisii au hotărât, cu 46 de voturi pentru şi 2 

voturi împotrivă, să supună spre dezbatere şi adoptare, plenului Camerei 

Deputaţilor proiectul de Lege privind procedura insolvenţei, în forma adoptată 

de Senat cu amendamentele admise.   
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PREŞEDINTE, 
   Mihai Tudose 
                                                             SECRETAR, 
                                                      Vasile Cosmin Nicula  
                             Consilier: 
                   Anca Chiser 

         Expert:   
                                                                                       Graziella Segărceanu 
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