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SINTEZA  
 lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 9, 10 şi 11 noiembrie 2010 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 9 noiembrie 2010. 

La lucrările Comisiei din zilele de 9, 10 şi 11 au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul 
de 22 de membri, si anume: Tudose Mihai, Vainer Aurel, Almăjanu Marin, Grama Horia, 
Arion Viorel, Cărare Viorel, Cherecheş Cătălin, Gerea Andrei Dominic, Cornel Itu, Iacob 
Strugaru Stelică, Lupu Mihai, Neacşu Marian, Nistor Laurenţiu, Oprişcan Mihai Doru, Pál 
Árpád, Palaşcă Viorel, Păsat Dan, Popescu Adrian, Seremi Ştefan, Şandru Mihaela Ioana, 
Teodorescu Horia. Domnul deputat Valerian Vreme a absentat de la lucrările Comisiei. 

Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost conduse 
de către domnul deputat Mihai Tudose, preşedinte. 

 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii S.C. Oltchim S.A., domnul Constantin 
Roibu, director general, domnul Alex Bucşă, director general adjunct financiar si domnul 
Radu Olaru, director general adjunct producţie-investiţii. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
1. Audierea conducerii S.C. Oltchim S.A. 
2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 85/2006 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei,          
Plx 439/2010, raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

Şedinţa a început cu dezbaterea primului punct, al ordinii de zi. 
Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă audierea conducerii S.C. Oltchim 

S.A. 
 Reprezentantul S.C Oltchim S.A,  domnul Constantin Roibu, director general, a 

făcut o prezentare amplă a activităţii acestei instituţii, atât a evoluţiei sale istorice cât şi a 
planurilor de viitor şi a programelor de privatizare aflate în derulare.  

 Reprezentantul S.C. Oltchim S.A.,  domnul Constantin Roibu, director general, a 
răspuns mai apoi, pe larg,  întrebărilor membrilor Comisiei cu privire la modalităţile de 
restructurare a activităţii şi de privatizare pe care le are în program această societate. 

Şedinţa a continuat cu punctul 2 al ordinii de zi, şi anume propunerea legislativă 
pentru modificarea Legii nr. 85/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei, Plx 439/2010, raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a prezentat raportul preliminar primit din partea 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu propunerea de respingere a acestei iniţiative 
legislative. 
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Supusă dezbaterii, membrii celor două Comisii au constatat faptul că, Legea          
nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, astfel 
cum a fost modificată prin Legea nr. 169/2010 pentru modificarea şi completarea Legii  nr. 
85/2006 privind procedura insolvenţei, asigură respectarea principiului celerităţii 
procedurii, astfel cum a fost invocat de către iniţiatori, fapt care conduce implicit la 
eficientizarea procedurii insolvenţei. De asemenea, iniţiativa legislativă propune 
modificarea unor articole din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu 
modificările şi completările ulterioare, care au fost abrogate prin Legea nr. 169/2010 
pentru modificarea şi completarea Legii  nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, membrii celor 
două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), să propună plenului 
Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative pentru modificarea Legii 
nr.85/2006 privind procedura insolvenţei.   

Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 10 noiembrie 2010 cu studiul următoarelor  
propuneri legislative:  

1. Propunere legislativă "Legea holdingului", Plx 271/2010. 
2. Proiect de Lege privind holdingurile, PLx 305/2010. 
In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să se dea într-o şedinţă 

ulterioară a Comisiei. 
Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 11 noiembrie 2010 cu studiul următoarei  

propuneri legislative:  
1. Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.85/2006 privind procedura 

insolvenţei, Plx 440/2010. 
In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să se dea într-o şedinţă 

ulterioară a Comisiei. 
 

 PREŞEDINTE, 

   Mihai Tudose                                                  

       SECRETAR, 

                                                             Horia Grama 

 
                                            Consilier parlamentar: 
                  Anca Chiser           
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