
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

       Comisia pentru politică economică, 
                   reformă şi privatizare 

                        Bucureşti,  28.09.2017 
                       Nr. 4c-1/243 

SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 26, 27 și 28 septembrie 2017 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 26 
septembrie 2017, în intervalul orar 1500-1800.  

La lucrările Comisiei din data de 26 septembrie 2017, au fost prezenţi următorii domni deputaţi:                 
Laurențiu Nistor, Ghilea Gavrilă, Mocanu Adrian, Itu Cornel, Antal István-János, Botez Mihai-Cătălin, Burciu 
Cristina, Durbacă Eugen, Gheorghe Andrei Daniel, Mihalescul Dumitru, Oprișcan Mihai Doru, Pistru -Popa 
Eusebiu-Manea, Presură Alexandra, Stoica Bogdan-Alin, Tripa Florin-Dan și Vișan George-Gabriel. Domnii 
deputați Mihai Tudose și Șimon Gheorghe au absentat de la lucrările Comisiei. Doamna deputat Bîzgan-
Gayral Oana-Mioara a absentat de la lucrările Comisiei, aflându-se în concediu de odihnă. 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Laurențiu Nistor. 
           Domnul președinte Laurențiu Nistor a supus la vot ordinea de zi a Comisiei.                               
          Cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi a ședinței Comisiei. 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1. Dezbateri cu reprezentanții Enel și cei ai Ministerului Energiei cu privire la   situația actuală, 

generată de condițiile meteorologice extreme,  care s-au produs în zona de vest a României; 
           2. Proiectul de Lege Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a   Guvernului 
nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului 
financiar Spațiul Economic European 2014 -2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014 -2021, 
procedură de urgență,  PLx 233/2017 - fond; 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea și compl etarea Legii nr. 227/2015 privind  Codul fiscal,  
PLx 243/2017 - aviz; 

4.  Proiectul de Lege pentru modificarea art. 19 alin. (3) din Legea contabilității nr.  82/1991, 
modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind 
organizarea și funcționarea cooperației, PLx 265/2017- aviz. 

 
  La primul punct al ordinii de zi, ”Dezbateri cu reprezentanții Enel și cei ai Ministerului 
Energiei cu privire la situația actuală, generată de condițiile meteorologice extreme,  care s-au produs  în 
zona de vest a României”, au participat, în calitate de invitați, din partea ENEL România: domnul Georgios 
Stasiss – Country Manager al Grupului Enel în România, domnul Alessio Menegazzo –  Director pentru 
Sustenabilitate și Afaceri Instituționale, domnul Michele Abbate – Director General al Enel Energie și Enel 
Energie Muntenia, domnul Federico Panone -  Director General al Enel Distribuție Banat, Dobrogea și 
Muntenia Sud, domnul Alessandro Sverzut – Director Financiar (CFO), doamna Oana Gherasim – Director 
de Comunicare, domnul Cristian Edu - șef serviciu Enel România, domnul Mihai Știrbulescu - șef serviciu 
E-Distribuție și domnul Ion Sergiu -   șef serviciu Enel România. 
  Domnul Georgios Stasiss, Country Manager al Grupului Enel în România, le-a prezentat domnilor 
deputați un material cu privire la criza alimentării cu energie electrică din zona Banat, generată de condițiile 



 2 

meteorologice extreme care au avut loc în data de  17 septembrie 2017, în jurul orelor 16-17.  
  Domnii deputați au pus o serie de întrebări în legătură cu modul în care Enel a reușit să gestioneze 
situațiile de întrerupere a alimentării cu energie electrică, la nivelul județelor, respectiv a localităților 
afectate de această criză.   

Domnul președinte Laure nțiu Nistor le-a propus membrilor Comisiei continuarea dezbaterilor 
peste două săptămâni, timp în care reprezentanții Enel să pregătească o serie de documente care să 
conțină măsurile luate de Enel pe fiecare județ afectat de criză. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată 
cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile 
aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014 -2021 și Mecanismului financiar 
norvegian 2014-2021, procedură de   urgență,  PLx 233/2017 – fond. 

La dezbaterea acestei inițiative legislative au participat, în calitate de invitați, din partea  Ministerului 
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, doamna director general Mihaela 
Terchilă şi doamna manager public Florentina Vârtosu. 

Reprezentantul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene  
doamna director general Mihaela Terchilă le-a prezentat domnilor deputați principalele reglementări ale 
inițiativei legislative. 

Domnul președinte Laurenți u Nistor le-a prezentat membrilor Comisiei avizul favorabil, cu un 
amendament admis, primit din partea Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. Supus la vot, amendamentul a 
fost aprobat, cu unanimitate de voturi, fiind însușit și de membrii Comisiei. 

În cadrul dezbaterilor, a fost formulat și un amendament de tehnică legislativă. Supus la vot, acesta a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 

Domnul președinte Laurențiu Nistor a supus la vot proiectul de lege, cu amendamente admise. 
Acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 
 

La punctul trei al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 227/2015 privind  Codul fiscal,  PLx 243/2017 – aviz. 

 La dezbaterea acestei inițiative legislative a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului 
Finanțelor Publice, doamna director general Gheorghița Toma. 

 

În vederea primirii punctelor de vedere din partea Ministerului Finanțelor Publice, respectiv, 
Ministerului Afacerilor Externe, domnul președinte Laurenț iu Nistor le-a propus membrilor Comisiei 
amânarea dezbaterilor asupra inițiativei legislative, cu o săptămână. Supusă la vot, propunerea a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
 

La punctul patru al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea art. 19 alin. 
(3) din Legea contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, 
precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, PLx 265/2017- 
aviz. 

 La dezbaterea acestei inițiative legislative au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Justiției, doamna consilier juridic Claudia Roșianu și din partea Ministerului Finanțelor Publice, doamna 
director Alexandra Lazăr. 

 

În vederea primirii punctelor de vedere din partea Ministerului Finanțelor Publice, al Băncii Naționale 
a României respectiv, al Autorității de Supraveghere Financiare, domnul președinte Laurențiu Nistor le -a 
propus membrilor Comisiei amânarea dezbaterilor asupra inițiativei legislative, cu  o săptămână. Supusă 
la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
 



 3 

 
 

   Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în ziua de  
27 septembrie 2017, în intervalul orar 1430-1630 şi în ziua  de 2 8  septembrie 2017, în intervalul orar     
830-1230 ,  având următoarea ordine de zi:  

 
           1. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,  procedură de urgență , fond,  PL-x 
226/2017  – studiu; 
  2. Proiectul de Lege privind transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului din 12 iulie 2016 
de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care au incidență d irectă asupra 
funcționării pieței interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L193/1 din data de 19 iulie 
2016, procedură de urgență, PL-x 289/2017 – studiu. 
 

În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat  într-o şedinţă 
ulterioară.  
 
 

               PREŞEDINTE, 
 

            Laurențiu NISTOR  
                                                                  SECRETAR,  
 
                                  Cornel  ITU       
                                             Consilier parlamentar 
                                                                                                                                                   Alina Cristina Hodivoianu 
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