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         RAPORT COMUN 
asupra proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.163/2008 pentru  

abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea  
Societăţii Comerciale ,,OLTCHIM"- S.A Râmnicu Vâlcea 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Comisia pentru industrii şi servicii 
au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.163/2008 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2006 privind unele 
măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale ,,OLTCHIM"- S.A Râmnicu Vâlcea, trimis cu adresa nr. PL-x 53 din  
11 februarie 2009, înregistrată sub nr. 21/49 şi, respectiv 23/58 din 12 februarie  2009. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct. 1 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege privind respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.163/2008 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2006 privind unele 
măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale ,,OLTCHIM"- S.A Râmnicu Vâlcea  în şedinţa din 4  februarie 2009.   
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Consiliul Legislativ, prin avizul nr.1197 din 7 octombrie 2008, a avizat favorabil proiectul de ordonanţă 
de urgenţă, cu observaţii şi propuneri.        

Consiliul Economic şi Social, prin avizul nr. 525 din 31 martie 2009, a avizat favorabil iniţiativa 
legislativă.        

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de lege în forma adoptată de 
Senat, conform avizului  nr. 31/148 din 25 februarie 2009.  

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform avizului                 
nr. 22/79 din  1 aprilie 2009.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abrogarea Ordonanţei de urgenţă nr.45/2006 privind unele 
măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale ,,Oltchim’’ -  S.A. Râmnicu Vâlcea, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 30/2007, cu modificările ulterioare. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a examinat proiectul de lege 
menţionat mai sus, pe parcursul mai multor şedinţe, dezbaterile fiind finalizate în şedinţa din 14 octombrie 2009. 
Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege susmenţionat şi documentele care îl 
însoţesc pe parcursul mai multor şedinţe, iar dezbaterile au fost finalizate în şedinţa din 27 octombrie 2009. La 
lucrările celor două Comisii au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Economiei - Oficiul 
Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (O.P.S.P.I.) -, domnul Constantin Stafie - secretar de stat, domnul Ianc 
Petru - director general, domnul Victor Vlad Cazana - şef oficiu şi domnul Cornel Bobâlcă - consilier juridic, din 
partea Ministerului Finanţelor Publice, doamna Lucica Diaconescu - şef serviciu. Din partea Autorităţii pentru 
Valorificarea Activelor Statului, doamna Cristiana Gociu - director şi doamna Bruchental Pop Ionela - vicepreşedinte, 
iar din partea Societăţii Comerciale ,,Oltchim’’ – S.A. Râmnicu Vâlcea, domnul Constantin Roibu - director general, şi 
domnul Silviu Pandrea - consilier juridic.  

Din numărul total de 23 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au participat la 
şedinţă toţi deputaţii, iar din numărul total de 28 membri ai Comisiei pentru industrii şi servicii au participat la 
dezbateri  26 de membri. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate în cadrul dezbaterilor, membrii celor două 
Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.163/2008 pentru abrogarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale ,,OLTCHIM"- S.A 
Râmnicu Vâlcea, cu amendamentele admise, care sunt redate în Anexa la prezentul raport.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.        
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ANEXĂ 

 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
 
 

Nr. 
Crt. 

TEXT OUG nr. 163/2008 
 

TEXT SENAT 
 

TEXT COMISIE 
(AUTORUL 

AMENDAMENTULUI) 

MOTIVARE 

0 1 2 3 4 
1.  

 
 
 
 
 

LEGE privind respingerea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 163/2008 
pentru abrogarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 45/2006 
privind unele măsuri pentru 
privatizarea Societăţii Comerciale 
„Oltchim” – S.A. Râmnicu Vâlcea 
 

Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 163/2008 
pentru abrogarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 45/2006 
privind unele măsuri pentru 
privatizarea Societăţii Comerciale 
„Oltchim” – S.A. Râmnicu Vâlcea 
 
 
Autori: Comisia economică şi Comisia  

pentru industrii 
 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

2.  
 
 
 

ARTICOL UNIC - Se respinge 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
nr. 163 din 19 noiembrie 2008 pentru 
abrogarea Ordonanţei de urgenţă  
nr. 45/2006 privind unele măsuri 
pentru privatizarea Societăţii 
Comerciale „Oltchim” – S.A. Râmnicu 
Vâlcea, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 815 din  
4 decembrie 2008. 
 

Articol unic. -  Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului   nr. 163 din 
19 noiembrie 2008 pentru abrogarea 
Ordonanţei de urgenţă  
nr. 45/2006 privind unele măsuri 
pentru privatizarea Societăţii 
Comerciale „Oltchim” – S.A. Râmnicu 
Vâlcea, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 815 din 4 
decembrie 2008. 
 
 
Autori: Comisia economică şi Comisia  

pentru industrii 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă 
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Nr. 
Crt. 

TEXT OUG nr. 163/2008 
 

TEXT SENAT 
 

TEXT COMISIE 
(AUTORUL 

AMENDAMENTULUI) 

MOTIVARE 

0 1 2 3 4 
3. Ordonanţă de urgenţă  

nr. 163/2008 pentru 
abrogarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului  
nr. 45/2006 privind unele 
măsuri pentru privatizarea 
Societăţii Comerciale 
„Oltchim” - S.A. Râmnicu 
Vâlcea

- Nemodificat  

4.   Articol unic – (1) La data 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă se 
abrogă Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 45/2006 
privind unele măsuri pentru 
privatizarea Societăţii 
Comerciale „Oltchim” – S.A. 
Râmnicu Vâlcea, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 565 
din 29 iunie 2006, aprobată 
cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 30/2007, cu 
modificările ulterioare.
(2) Creanţa deţinută de 
Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor 
Statului faţă de Societatea 
Comercială „Oltchim” – S.A. 
Râmnicu Vâlcea, incluzând şi 
dobânda datorată de aceasta 
pentru perioada 28 noiembrie 
2003-28 septembrie 2006, se 
valorifică în conformitate cu 

- Nemodificat  
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Nr. 
Crt. 

TEXT OUG nr. 163/2008 
 

TEXT SENAT 
 

TEXT COMISIE 
(AUTORUL 

AMENDAMENTULUI) 

MOTIVARE 

0 1 2 3 4 
dispoziţiile Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului  
nr. 51/1998 privind 
valorificarea unor active ale 
statului, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare.

 
 

 
                                                                                                                                                                
                     PREŞEDINTE                                                                                                PREŞEDINTE   
 
                    Mihai TUDOSE                                                                                IULIAN IANCU 
                                                                   
          
 
 
                      SECRETAR                                                                                       SECRETAR 
   
                Marin ALMAJANU                                                                              Mircea MARIN 

 

 
 
 
 
                                                                                                          
    Consilieri  parlamentari 
    Graziella Segărceanu 
    Viorica Petraşcu 

 



 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
  Comisia pentru politică economică, 

reformă şi privatizare 
  Nr.21/49 

 
                     Comisia pentru industrii  
                                    şi servicii 
                      Nr.23/58 
                      Bucureşti, 27.10.2009 

        
                                                                                  

                                  BIROUL  PERMANENT   
                                                    AL  

     CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
   
       

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege 
privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.163/2008 pentru 
abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2006 privind unele măsuri 
pentru privatizarea Societăţii Comerciale ,,OLTCHIM"- S.A Râmnicu Vâlcea, trimis 
spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu adresa nr. PL-x 53 din                
11 februarie 2009 înregistrată sub nr. 21/49 şi, respectiv 23/58 din 12 februarie  2009, 
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 

  
 

 
   
  PREŞEDINTE,                             PREŞEDINTE, 
 
          Mihai TUDOSE                                 Iulian IANCU         
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