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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 

îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 6 octombrie 2009. 
La lucrările Comisiei din zilele de 6 şi 7 octombrie a.c. din totalul de 23 de 

membri,  au fost prezenţi 23 deputaţi. 
Şedinţa Comisiei a început în ziua de 6 octombrie 2009 cu următoarea ordine de 

zi: 
1. Proiect 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) - fond. 

 
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii: Ministerului Economiei, domnul 
Petru Ianc - director general; Ministerului Finanţelor Publice, doamna Doina Drăghici – 
consilier; A.V.A.S.: doamna Adriana Miron – director; O.P.S.P.I. - domnul Cornel 
Bobâlcă – consilier juridic; S.C. „Oltchim” S.A. Râmnicu Vâlcea - domnul Silviu 
Pandrea,  coordonatorul Oficiului juridic; 

Reprezentantul S.C. „Oltchim” S.A. Râmnicu Vâlcea, domnul Silviu Pandrea, 
coordonatorul Oficiului juridic a făcut o scurtă prezentare a stadiului actual al procesului 
de privatizare şi modernizare al acestei societăţi precum şi o prezentare a cadrului juridic 
în care a fost elaborată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2006 prin care 
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) propune valorificarea 
pachetului de acţiuni deţinut de stat la S.C. „Oltchim” - S.A. Râmnicu Vâlcea, prin 
recuperarea creanţelor pe care le are faţă de S.C. ,,Oltchim’’ - S.A.. 

Domnul Silviu Pandrea, reprezentantul S.C. „Oltchim” S.A. Râmnicu Vâlcea, a 
spus că societatea ,,Oltchim’’ - S.A. s-a înfiinţat în 1966 şi este principalul producător de 
policlorură de vinil (PVC), unicul din România, sodă caustică, propenoxid, 
propilenglicol, polieteri polioli sau materiale de construcţii. Exportă aceste produse în 
peste 80 de ţări de pe toate continentele. De fapt, 75% din producţie este exportată.  

Reprezentantul S.C. „Oltchim” S.A. Râmnicu Vâlcea, domnul Silviu Pandrea, 
coordonatorul Oficiului juridic a mai spus că, în vederea adoptării unei soluţii care să 
permită clarificarea situaţiei societăţii şi stabilirea premiselor necesare declanşării 
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procesului de privatizare, Guvernul României a emis Ordonanţa de urgentă a Guvernului 
nr. 45 din 21 iunie 2006 privind unele masuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale 
,,Oltchim’’ - S.A. Râmnicu Vâlcea. La mijlocul lunii iulie, Guvernul României şi 
Ministerul Economiei au notificat Comisia Europeană cu privire la intenţia de a 
implementa la S.C. ,,Oltchim’’ S.A. un plan de măsuri care implică o conversie în acţiuni 
a unei creanţe în valoare de 135 de milioane de euro şi de a acorda o garanţie de stat de 
340 de milioane de euro societăţii, pentru un program de retehnologizare a combinatului 
vâlcean, în valoare de 424 milioane de euro.  

Domnul Silviu Pandrea, reprezentantul S.C. „Oltchim” S.A. Râmnicu Vâlcea, a 
menţionat faptul că în urma apariţiei Legii nr. 30/15.01.2007, fiind deja înregistrată 
diminuarea de capital social a ,,Oltchim’’ SA, societatea a iniţiat procedurile de 
informare a Directoratului General pentru Competiţie al Comisiei Europene, prin 
intermediul A.V.A.S., Consiliul Concurenţei şi Reprezentanţa Permanentă a României pe 
lângă Uniunea Europeană la Bruxelles. În Uniunea Europeană se acordă în mod frecvent 
ajutoare de stat, acestea nefiind interzise. Singura cerinţă fiind aceea de a notifica măsura 
anterior acordării ajutorului de stat.  

Doamna Doina Drăghici, reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, a afirmat 
că Ministerul Finanţelor susţine propunerea S.C. „Oltchim” S.A. iar domnul Petru Ianc, 
reprezentantul Ministerului Economiei a susţinut acest punct de vedere, aducând câteva 
clarificări suplimentare.  

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au decis ca votul asupra acestei iniţiative 
legislative să se dea în şedinţa Comisiei care va avea loc în data de marţi, 13 octombrie 
a.c., în urma exprimării punctului de vedere al Ministerului Economiei, Ministerul 
Finanţelor, Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi S.C. „Oltchim” S.A. 
Râmnicu Vâlcea. 

  
Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 7 octombrie, cu studiul si dezbaterea 

următoarei iniţiative legislative:  
1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr. 51/1997 

privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing  (Plx 422/2009)- fond. 
 
   
  
 

 
PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR, 

          Mihai TUDOSE                                             Cătălin CHERECHEŞ 
 

                    

 
                 Consilier parlamentar: 

                               Anca Chiser 
                                 Expert parlamentar: 

                                                                                                                                                                      Alina Ailenei                                 
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