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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 au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 22 de membri, 
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. 
 Sedinta 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. Domnia sa a 
făcut o scurtă prezentare a istoricului acestei societăţi, începând cu anul înfiinţării sale, 
1966. De atunci încoace, OLTCHIM oferă produse chimice. Fie că este vorba de 
policlorura de vinil (PVC), soda caustica, propenoxid, propilenglicol, polieteri polioli 
sau materiale de construcţii, produsele OLTCHIM se regăsesc în peste 80 de ţări.  
 Reprezentantul S.C Oltchim S.A,  domnul Constantin Roibu, director general, a 
adăugat faptul că Oltchim a promovat mereu, transparenţa şi  s-a concentrat tot mai mult 
asupra  clienţilor şi a exigenţele acestora. De-a lungul timpului, OLTCHIM a devenit un 
brand puternic, reuşind să reducă costurile de producţie, consumurile energetice şi de 
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materii prime în acelaşi timp  asigurând respectul cuvenit mediului înconjurător şi 
reducând poluarea. Oltchim a fost fondată în1966, iar din 1990 funcţionează sub formă 
de societate pe acţiuni în conformitate cu HG 1213/1990, prin încorporarea integrală a 
patrimoniului fostei fabrici chimice înfiinţate în 1966. Oltchim este listată la Bursa de 
Valori Bucuresti din anul 1997, fiind lider pe piaţa de sodă caustică, PVC, polioli 
polieteri, oxo-alcooli şi plastifianţi din Europa Centrală şi de Est. Capitalizarea Oltchim 
este de peste 1 miliard Euro (noiembrie 2007), chiar dacă situaţia actuală îl aşează la un 
nivel de capitalizare de circa 20 milioane Euro. Capitalul social al Oltchim, în sumă de 
34,3 milioane RON (8,1 milioane EUR) este format din 343.023.858 acţiuni, cu o 
valoare nominală de 0,1 RON fiecare. Acţionarul majoritar este Ministerul Economiei, 
cu o participaţie de 54,8%, diferenţa fiind deţinută de acţionari privaţi. Domnia sa a 
adăugat faptul că Oltchim SA sunt auditaţi de KPMG, auditor aflat printre primii 4 la 
nivel mondial, fiind asiguraţi de către ASIROM, prin reasigurator SWISS RE si 
MUNICH RE.  
   Reprezentantul S..C Oltchim S.A., domnul Constantin Roibu, director general, a 
afirmat faptul că, anual, Oltchim aloca sume semnificative pentru investiţii în capacităţi 
de producţie cu scopul creşterii eficienţei şi flexibilităţii. In perioada 1992-2008, 
Compania a investit mai mult de 371 milioane EUR atât în înlocuirea unor capacităţi de 
producţie neperformante cât şi în creşteri de capacităţi sau modernizarea unora dintre 
instalaţiile de producţie. Efectele s-au reflectat în creşterea semnificativă a vânzărilor de 
la 76 milioane EUR în 1992 la peste 500 milioane EUR în 2008. Investiţiile 
semnificative iniţiate în 2007-2008 sunt în curs şi se aşteaptă să fie puse în funcţiune în 
2009: investiţii tehnologice în sumă de 245,1 mil RON (peste 68 mil Euro), investiţii de 
mediu, în suma de 18,5 mil RON (peste 5 mil Euro) din care investiţiile principale 
constau în închiderea unor bataluri de deşeuri periculoase, realizarea unui incinerator de 
reziduuri, etc.   

    Reprezentantul S.C Oltchim S.A,  domnul Constantin Roibu, director general, a 
adăugat faptul că, datorită cadrului de lucrul legislativ neclar şi limitărilor legislaţiei 
existente, programul de investiţii al companiei de 371 mil. Euro a fost realizat fără aport 
de capital din partea statului, principalul sau acţionar. Investiţiile au fost realizate în 
principal prin eforturile proprii ale companiei şi prin credite de investiţii acordate de 
băncile comerciale române. Eforturile companiei de a-şi realiza planul de investiţii au 
fost susţinute şi de partenerii de afaceri, compania obţinând sume semnificative sub 
formă de credite furnizor. 

    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. 
 Sedinţa 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 menţionat faptul că, în conformitate cu 
prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, cele două Comisii au hotărât examinarea acestei iniţiative 
legislative în şedinţe separate.  
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 In continuare, 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. 
 Domnul preşedinte Mihai Tudose a prezentat pe scurt obiectul de reglementare al 
acestei propuneri legislative si anume modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura 
insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul reducerii până la 
jumătate a unor termene prevăzute de legea susmenţionată, astfel încât să se limiteze 
semnificativ durata procedurii, pentru a se evita producerea blocajelor economice, care 
potrivit expunerii de motive, ar afecta în timp economia de piaţă. 
 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 
următoarelor  propuneri legislative:  
 1. Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.85/2006 privind procedura 
insolvenţei, Plx 440/2010. 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să se dea într-o 
şedinţă ulterioară a Comisiei. 
 
 

 PREŞEDINTE, 

  Mihai Tudose 

 

                                                            SECRETAR, 

                                                           Horia Grama 
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                                           Consilier parlamentar: 
      Anca Chiser           
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