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AVIZ 
 

asupra propunerii legislative privind modificarea  alineatului (2) al articolului 30 din 
Ordonanţa de Urgenţă nr.86/2006 

privind organizarea profesiei de  practician în insolvenţă 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare,  Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre 
dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă privind modificarea  alineatului (2) al articolului 30 
din Ordonanţa de Urgenţă nr.86/2006  privind organizarea profesiei de  practician în insolvenţă, 
transmisă cu adresa nr. Plx. 274 din 26 iunie 2012 şi înregistrată la comisie cu nr.23/160 din 27 iunie 
2012. 
 Avizul comisiei urmează să fie transmis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, care 
este sesizată în fond. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă  în şedinţa din 
21 iunie 2012.  
 Propunerea legislativă are  ca obiect de reglementare modificarea  alineatului (2) al 
articolului 30 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea profesiei de  
practician în insolvenţă, republicată, în sensul asigurării accesului la profesia de practician în 
insolvenţă, la cerere, fără examen sau perioadă de stagiu, a persoanelor care au exercitat cel puţin 5 
ani profesia de magistrat, avocat sau notar public. 
           Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu unele observaţii şi 
propuneri, conform avizului transmis comisiei cu adresa nr. 282/9.04.2012. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a 
dezbătut proiectul de lege menţionat mai sus în şedinţa din data de  25.09.2012. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi, avizarea 
favorabilă a proiectului de lege în forma prezentată de iniţiator. 

În raport de obiectul şi conţinutul său proiectul de Lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 
             Conform prevederilor art. 75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin. 
(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională. 
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            Consilier parlamentar. 
   Viorica Petraşcu 
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