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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU POLITICĂ 
ECONOMICĂ, REFORMĂ ŞI 

PRIVATIZARE 

        Bucureşti, 17.06.2010 
       Nr. 21/195 

   
 

SINTEZA 
 lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 15, 16 şi 17 iunie 2010 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul îndeplinit, 
şi-a început  lucrările în ziua de 15 iunie 2010. 

La şedinţă, din totalul de 22 de membri ai Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au participat 22 de deputaţi. 
 La şedinţele Comisie din zilele de 15, 16 şi 17 iunie a.c. au fost prezenţi deputaţii: 
Tudose Mihai, Stoica Mihaela, Vainer Aurel, Almăjanu Marin, Cherecheş Cătălin, Arion 
Viorel, Cărare Viorel, Gerea Andrei Dominic, Grama Horia, Iacob Strugaru Stelică, Itu 
Cornel, Lupu Mihai, Neacşu Marian, Nistor Laurenţiu, Oprişcan Mihai Doru, Adrian 
Popescu, Pál Árpád, Palaşcă Viorel, Păsat Dan, Seremi Ştefan, Teodorescu Horia, Vreme 
Valerian 

Lucrările au fost conduse de către domnul preşedinte Mihai Tudose. 
  
 Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
 
I.           ÎN FOND: 
1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.85/2006 privind 

procedura insolvenţei, procedură de urgenţă (PL-x 64/2010) – raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi. 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.85/2006 privind 
procedura insolvenţei (PL-x 81/2010) – raport comun cu Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi. 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura 
insolvenţei, modificată şi completată (Pl-x 610/2009) – raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi. 

4.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2010 
privind modificarea art.II din Legea nr.203/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori 
economici, procedură de urgenţă (PL-x 355/2010). 
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II. ÎN AVIZARE: 
1. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2010 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind 
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a altor acte normative, procedură de urgenţă 
(PL-x 369/2010). 

La punctul 1, în fond, al ordinii de zi  a fost  înscris proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, procedură de 
urgenţă (PL-x 64/2010) – raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose menţionat că membrii Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi au hotărât să întocmească Raport de adoptare a proiectului de lege, 
cu amendamente admise şi respinse, conform raportului preliminar transmis Comisiei 
noastre. 

Proiectul de lege a fost dezbătut împreună cu alte două iniţiative legislative, în şedinţe 
separate de către fiecare Comisie propunerea legislativă pentru modificarea Legii 
nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, modificată şi completată, trimisă cu adresa          
nr. Pl-x 610 din 16 noiembrie 2009, înregistrată sub nr. 31/1077 şi, respectiv nr. 21/319 din 
17 noiembrie 2009 şi proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, trimis cu adresa nr. PL-x 81 din 16 martie 2010, 
înregistrată sub nr. 31/173 şi, respectiv nr. 21/79 din 17  martie 2010;  

Domnul preşedinte Mihai Tudose a menţionat că membrii Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi au hotărât să întocmească pentru proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei             
(PL-x 64/2010), raport de adoptare cu amendamente admise şi respinse, conform raportului 
preliminar transmis Comisiei noastre, iar pentru propunerea legislativă pentru modificarea 
Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, modificată şi completată, (Pl-x 610/2009) 
şi proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.85/2006 privind procedura 
insolvenţei, (PL-x 81/2010) să se întocmească rapoarte de respingere. 

În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot raportul 
preliminar întocmit de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, în ansamblul său.  

În urma votului, acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi, de către membrii 
Comisiei, membrii celor două Comisii urmând să supună plenului Camerei Deputaţilor, 
spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, cu amendamente admise şi respinse. 

La punctul 2, în fond, al ordinii de zi  a fost  înscris proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei (PL-x 81/2010) 
– raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

Proiectul de lege a fost dezbătut împreună cu alte două iniţiative legislative, în şedinţe 
separate de către fiecare Comisie proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, trimis cu adresa nr. PL-x 64 din 16 martie 
2010, înregistrată sub nr. 31/158 şi, respectiv 21/82 din 17 martie  2010 şi propunerea 
legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, modificată 
şi completată, trimisă cu adresa nr. Pl-x 610 din 16 noiembrie 2009, înregistrată sub             
nr. 31/1077 şi,  respectiv 21/319 din 17 noiembrie 2009. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a menţionat că membrii Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi au hotărât să întocmească pentru proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei (PLx 64/2010), 
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raport de adoptare cu amendamente admise şi respinse, conform raportului preliminar 
transmis Comisiei noastre, iar pentru proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, (PL-x 81/2010) şi propunerea legislativă 
pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, modificată şi 
completată, (Pl-x 610/2009) să se întocmească rapoarte de respingere. 

În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot raportul 
preliminar întocmit de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, în ansamblul său.  

În urma votului, acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi, de către membrii 
Comisiei, membrii celor două Comisii urmând să supună plenului Camerei Deputaţilor, 
respingerea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.85/2006 
privind procedura insolvenţei.   

La punctul 3, în fond, al ordinii de zi  a fost  înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, modificată şi completată              
(Pl-x 610/2009) – raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

Propunerea legislativă a fost dezbătută împreună cu alte două iniţiative legislative, în 
şedinţe separate de către fiecare Comisie proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, trimis cu adresa nr. PL-x 64 
din 16 martie 2010, înregistrată sub nr. 31/158 şi, respectiv 21/82 din 17 martie  2010 şi 
proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.85/2006 privind procedura 
insolvenţei, trimis cu adresa nr. PL-x 81 din 16 martie 2010, înregistrată sub nr. 31/173 şi, 
respectiv nr. 21/79 din 17  martie 2010.  

Domnul preşedinte Mihai Tudose a menţionat că membrii Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi au hotărât să întocmească pentru proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei (PLx 64/2010), 
raport de adoptare cu amendamente admise şi respinse, conform raportului preliminar 
transmis Comisiei noastre, iar pentru propunerea legislativă pentru modificarea Legii 
nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, modificată şi completată, (Pl-x 610/2009) şi 
proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.85/2006 privind procedura 
insolvenţei, (PL-x 81/2010) să se întocmească rapoarte de respingere. 

În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot raportul 
preliminar întocmit de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, în ansamblul său.  

În urma votului, acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi, de către membrii 
Comisiei, membrii celor două Comisii urmând să supună plenului Camerei Deputaţilor, 
respingerea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura 
insolvenţei, modificată şi completată.   

La punctul 4, în fond, al ordinii de zi  a fost  înscris proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2010 privind modificarea art.II din 
Legea nr.203/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2008 
privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, procedură de 
urgenţă (PL-x 355/2010). 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 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.27/2010 privind modificarea art. II din Legea nr.203/2009 pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri              
economico-financiare la nivelul unor operatori economici, în forma adoptată de Senat. 
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La punctul 1, în avizare, al ordinii de zi, a fost  înscris proiectul de lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2010 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi 
adecvarea capitalului şi a altor acte normative, procedură de urgenţă (PL-x 369/2010). 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma adoptată de Senat. 
 

Şedinţa Comisie a continuat în ziua de 16 iunie 2010 cu studiul şi dezbaterea 
următoarelor proiecte şi propuneri legislative:  

 1. Propunere legislativă "Legea holdingului", Pl-x 271/03.05.2010 
 2. Proiect de Lege privind holdingurile, PL-x 305/10.05.2010 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul asupra iniţiativelor 

legislative menţionate mai sus să se dea în proxima şedinţă a Comisiei. 
 
Şedinţa Comisie a continuat în ziua de 17 iunie 2010 cu studiul şi dezbaterea 

următorului proiect de lege:  
 1. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii organizării şi funcţionării 

statisticii oficiale în România nr.226/2009, PL-x 365/31.05.2010 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul asupra acestui proiect de 

lege să se dea în proxima şedinţă a Comisiei. 
  
 

    PREŞEDINTE, 
   Mihai TUDOSE 
 
 
 
                                                SECRETAR, 
             Horia GRAMA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                    Consilier parlamentar      
                                    Anca Chiser  
                                                    Expert parlamentar   
                                                                                                        Alina Ailenei  
               
 
 
 


		2010-06-21T14:17:21+0300
	Nicoleta I. Ghencian




