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SINTEZA
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare
din zilele de 14 şi 15 octombrie 2009
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul
îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 14 octombrie 2009.
La lucrările Comisiei din zilele de 14 şi 15 octombrie din totalul de 23 de
membri au fost prezenţi toţi deputaţii.
La şedinţele Comisie din zilele de 14 şi 15 octombrie a.c. au fost prezenţi
următorii domni deputaţi: Tudose Mihai, Stoica Mihaela, Vainer Aurel, Cherecheş
Cătălin, Arion Viorel, Almăjanu Marin, Cărare Viorel, Itu Cornel, Gerea Andrei
Dominic, Grama Horia, Iacob Strugaru Stelică, Lupu Mihai, Neacşu Marian, Nistor
Laurenţiu, Oprişcan Mihai Doru, Popescu Adrian, Palaşcă Viorel, Păsat Dan, Pál
Árpád, Rusu Valentin, Sava Andrei Valentin, Seremi Ştefan, Teodorescu Horia.
Domnul deputat Cătălin Cherecheş a fost înlocuit în ziua de 14 octombrie a.c. de
domnul deputat Aurel Vlădoiu.
Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost
conduse de către doamna deputat Mihaela Stoica, vicepreşedinte.
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii: Ministerului Finanţelor Publice,
doamna Lucica Diaconescu, şef serviciu, domna Zenovia Drăgănescu, consilier
superior şi doamna Lidia Mihaela Calei, consilier superior; Ministerului Economiei Oficiul Participaţiilor Statului si Privatizării în Industrie (O.P.S.P.I.) -: domnii Victor
Vlad Cazana, şef oficiu şi Cornel Bobâlcă, consilier juridic; Agenţiei pentru
Valorificarea Activelor Statului: doamna Ionela Bruchental Pop, vicepreşedinte şi
doamna Cristiana Gociu, director general; Societăţii Comerciale ,,Oltchim’’ – S.A.
Râmnicu Vâlcea, domnii Constantin Roibu, director general şi Silviu Pandrea,
consilier juridic.
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:
I. ÎN FOND:
1. 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, procedură de urgenţă (PLx 53/2009).
2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing (Plx 422/2009).

Şedinţa Comisiei a început în ziua de 14 octombrie 2009 cu dezbaterea
punctului 1, în fond, al ordinii de zi.
La punctul 1, în fond, al ordinii de zi doamna Mihaela Stoica, vicepreşedinte,
a făcut o scurtă prezentare a stadiului dezbaterilor din cadrul Comisiei asupra acestui
proiect de lege şi a solicitat invitaţilor prezenţi la şedinţa Comisiei să îşi exprime
punctul de vedere.
Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, doamna
vicepreşedinte Ionela Bruchental Pop, a precizat că susţine 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.
Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Lucica Diaconescu, şef
serviciu, a precizat faptul că Ministerul Finanţelor Publice este sesizat în calitate de
avizator al acestui proiect de lege şi că ministerul pe care îl reprezintă susţine, de
asemenea, aprobarea OUG nr.163/2008.
Reprezentantul Ministerului Economiei - Oficiul Participaţiilor Statului si
Privatizării în Industrie -, domnul Victor Cazana, şeful OPSPI, a menţionat că susţine
punctul de vedere al doamnei Lucica Diaconescu.
Reprezentantul Societăţii Comerciale Oltchim S.A., domnul Constantin Roibu,
director general, a evidenţiat faptul că nu se justifică menţinerea în vigoare a
prevederilor O.U.G. nr. 45/2006 deoarece, pe lângă faptul că măsurile avute în vedere
pentru societate pot fi implementate în temeiul prevederilor din O.U.G. nr. 51/1998 şi
din Legea nr. 137/2002, notificarea către Comisia Europeană – Directoratul General
pentru Competiţie s-a întemeiat doar pe aceste acte normative, iar abrogarea
O.U.G. nr. 45/2006 permite soluţionarea mai rapidă a investigaţiei prin eliminarea unui
motiv de contestaţie împotriva României.
Domnul director general Constantin Roibu a spus că prin aprobarea
O.U.G. nr. 163/2008, normele juridice cuprinse în aceasta capătă putere de lege,
situaţie în care valorificarea creanţei deţinute de AVAS asupra S.C. OLTCHIM S.A.
urmează să se realizeze potrivit normelor generale prevăzute de O.U.G. nr. 51/1998 şi
de Legea nr. 137/2002.
În urma dezbaterilor, doamna Mihaela Stoica, vicepreşedintele Comisiei pentru
politică economică, reformă şi privatizare, a supus la vot propunerea de aprobare a
Ordonanţei de Urgenţă nr. 163/2008.
Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 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 amendamente admise.
În data de 25 martie 2009 Comisia pentru industrii şi servicii a transmis
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare un raport preliminar de
aprobare a proiectului de lege în forma adoptată de Senat, iar Comisia pentru
politică economică, reformă şi privatizare, în şedinţa din 14 octombrie 2009, a
hotărât aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.163/2008 pentru abrogarea
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Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2006 privind unele măsuri pentru
privatizarea Societăţii Comerciale ,,OLTCHIM"- S.A Râmnicu Vâlcea, cu
amendamente admise.
În acest sens, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare au transmis spre analiză Comisiei pentru industrii şi servicii raportul
preliminar aprobat de Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare în
şedinţa din 14 octombrie a.c..
La punctul 2, în fond, al ordinii de zi reprezentantul Ministerului Finanţelor
Publice, doamna Zenovia Drăgănescu, consilier superior, a precizat faptul că
ministerul pe care îl reprezintă nu susţine această propunere legislativă.
Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Zenovia Drăgănescu,
consilier superior, a spus că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât art.6 alin. (1) al
Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de
leasing, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu poate fi completat
cu lit. d) întrucât această literă există deja. În cazul în care se modifică lit. d) în
maniera propusă s-ar elimina dintre elementele obligatorii ale contractului de leasing
„perioada de utilizare în sistem de leasing a bunului”, aspect de esenţă a contractului
de leasing (potrivit principiului general de drept civil, folosinţa nu este veşnică).
Pe de altă parte, potrivit art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr.
51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, contractul de leasing trebuie să cuprindă şi
„valoarea ratelor de leasing şi termenul de plată a acestora”. Prin urmare, este inutilă
modificarea lit. d), deoarece textul lit. c) şi textul propus au aproape acelaşi conţinut şi,
potrivit art.15 alin. (1) din Legea privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative nr. 24/ 2000, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ar fi o dublă reglementare.
În urma dezbaterilor, Doamna Mihaela Stoica, vicepreşedintele Comisiei pentru
politică economică, reformă şi privatizare, a supus la vot propunerea de respingere a
prezentei propuneri legislative.
Neputând exista 2 acte normative care să aibă acelaşi obiect de reglementare,
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei
Deputaţilor respingerea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing.
Şedinţa a continuat în data de 15 octombrie 2009 cu studiul proiectului pentru
modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei (PLx 455/2009).
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul asupra acestei
iniţiative legislative să fie dat în proxima şedinţă a Comisiei.

PREŞEDINTE,
Mihai TUDOSE
SECRETAR,
Marin ALMAJANU
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Expert parlamentar
Nicoleta Ghencian
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