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SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

    din zilele de 20, 21 si 22 noiembrie 2018 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în ziua de        
20 noiembrie 2018,  în intervalul orar 1000-1300, respectiv, 1400-1600. 

La lucrările Comisiei din data de 20 noiembrie 2018, au fost prezenţi următorii domni deputaţi: 
Gheorghe Șimon, Gavrilă Ghilea, Mocanu Adrian, Itu Cornel, George -Gabriel Vișan, Antal István -
János, Mihai-Cătălin Botez, Burciu Cristina, Durbacă Eugen, Dumitru Mihalescul, Laurențiu Nistor, 
Doru Mihai Oprișcan, Pistru-Popa Eusebiu-Manea, Presură Alexandra, Prisnel Adrian Claudiu, Stoica 
Bogdan-Alin, Mihai Tudose și Tripa Florin -Dan. Domnul deputat Gheorghe Andrei Daniel a absentat 
de la lucrările Comisiei. 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Gheorghe Șimon. 
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, Plx 643/2018 – aviz; 
2.  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,      

Plx 648/2018 – aviz; 
3.  Propunerea legislativă pentru modificarea lit. h), alin. (1), art. 456 din Legea                 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Plx 651/2018 –aviz; 
4.  Propunerea legislativă pentru completarea art. 60 şi art. 154 din Legea     nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, Plx 663/2018 – aviz; 
5.   Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu 

modificările şi completările ulterioare, Plx 666/2018 – aviz; 
6.  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,       

Plx 674/2018 – aviz; 
7.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, Plx 683/2018 – aviz; 
8.  Dezbaterea referitoare la riscul reducerii, sau chiar opririi, în perioada de iarnă, a energiei 

termice furnizate de centralele termoelectrice care utilizează gazele naturale drept 
combustibil, evoluția stocurilor de combustibil, investiţiile în retehnologizarea și 
modernizarea termocentralelor, precum și măsurile întreprinse pentru asigurarea stocurilor 
de materie primă necesare traversării în condiții normale a sezonului rece. 

     La primul punct al ordinii de zi

La dezbaterile ședinței Comisiei a participat în calitate de invitat, din partea  Ministerului 
Finanțelor Publice, doamna șef serviciu Gheorghița Toma. 

 a fost înscrisă propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  Plx 643/2018 – aviz. 

În vederea transmiterii către membrii Comisiei a amendamentelor formulate de Ministerului 
Finanțelor Publice la proiectul de lege menționat mai sus și a analizării celor care vizează modificările 
propuse prin inițiativa legisla tivă, domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor 
Comisiei, amânarea dezbaterilor asupra propunerii legislative, cu două săptămâni. Supusă la vot, 
propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
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      La punctul doi al ordinii de zi

La dezbaterile ședinței Comisiei a participat în calitate de invitat, din partea  Ministerului 
Finanțelor Publice, doamna  consilier Gica Marenca.  

 a fost înscrisă propunerea legislativă pentru completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Plx 648/2018 – aviz. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor Comisiei, 
avizarea negativă a  propunerii legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate 
de voturi (3 voturi împotrivă).  
     La punctul trei al ordinii de zi

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor Comisiei, 
avizarea negativă a  propunerii legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate 
de voturi  (3 voturi împotrivă).  

 a fost înscrisă propunerea legislativă pentru modificarea lit. h), 
alin. (1), art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Plx 651/2018 –aviz. 

     La punctul patru al ordinii de zi

La dezbaterile ședinței Comisiei a participat în calitate de invitat, din partea  Ministerului 
Finanțelor Publice, doamna  consilier Gica Marenca.  

 a fost înscrisă propunerea legislativă pentru completarea     
art. 60 şi art. 154 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Plx 663/2018 – aviz. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șim on le-a propus membrilor Comisiei, 
avizarea negativă a  propunerii legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate 
de voturi (un vot împotrivă și 2 abțineri). 
     La punctul cinci al ordinii de zi

La dezbaterile ședinței Comisiei a participat în calitate de invitat, din partea  Ministerului 
Finanțelor Publice, doamna  consilier Gica Marenca.  

 a fost înscrisă propunerea legislativă pentru completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, Plx 666/2018 – aviz. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor Comisiei, 
avizarea negativă a  propunerii legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate 
de voturi (2 abțineri).  
     La punctul șase al ordinii de zi

La dezbaterile ședinței Comisiei a participat în calitate de invitat, din partea  Ministerului 
Finanțelor Publice, doamna șef serviciu Gheorghița Toma. 

 a fost înscrisă propunerea legislativă pentru modificarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Plx 674/2018 – aviz. 

 Pentru motivele expuse la primul punct al ordinii de zi, domnul președinte Gheorghe Șimon    
le-a propus membrilor Comisiei, amânarea dezbaterilor asupra propunerii legislative, cu două 
săptămâni. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
     La punctul șapte al ordinii de zi

La dezbaterile ședinței Comisiei a parti cipat în calitate de invitat, din partea Ministerului 
Finanțelor Publice, doamna  consilier Gica Marenca.  

 a fost înscrisă propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,   Plx 683/2018 – aviz. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon  le-a propus membrilor Comisiei, 
avizarea negativă a  propunerii legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate 
de voturi  (3 voturi împotrivă).  
       La punctul opt al ordinii de zi

Au participat la această dezbatere domnul Adrian Todor, deputat, precum și reprezentanții 
Ministerului  Energiei, domnul  Doru Vișan, secretar de stat și doamna Gabriela Paciu,  director 
cabinet; ai Autorității Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, domnul Răzvan 
Constantinescu, director și domnul Andrei Legendi, șef serviciu; ai Societății Electrocentrale 
Constanţa S.A., domnul Dan Marius Deaconescu, director general, domnul Nicolae Păun, președinte 
Consiliul de Administrație și doamna Monica Neacșu, director tehnic; ai S.C. Centrala de Termoficare 

 a fost înscrisă dezbaterea referitoare la riscul reducerii, sau 
chiar opririi, în perioada de iarnă, a energiei termice furnizate de centralele termoelectrice care 
utilizează gazele naturale drept combustibil, evoluția stocurilor de combustibil, investiţiile în 
retehnologizarea și modernizarea termocentralelor, precum și măsurile întreprinse pentru 
asigurarea stocurilor de materie primă necesare traversării în condiții normale a sezonului rece. 
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Arad S.A., domnul Robert Maloș, director general și domnul  Sorin Daniel Bogoșel, inginer șef ; ai 
Distrigazsud Rețele, domnul Dan Pantilie, Director General; ai Distrigaz Sud Retele, domnul Ion 
Mănescu, director general adjunct si domnul Călin Chirteș, șef departament; ai C-Gaz, domnul Peter 
Braun, administrator; ai Casei de Insolvență Transilvania, domnul Adrian Lotrean,  administrator 
judiciar S.C. Cet Arad  S.A. 

Reprezentanții societăților comerciale invitați la această dezbatere au făcut scurte prezentări ale 
istoricului societăților, precum si a gravelor probleme cu care se confruntă, determinate atât de 
datoriile istorice cât și de lipsurile  financiare, atât pentru producția de agent termic dar ș i pentru 
investiții si retehnologizări.  

Reprezentantul Ministerului  Energiei, domnul  secretar de stat Doru Vișan a răspuns întrebărilor 
domnilor deputați și a explicat, pe larg, toate măsurile întreprinse de minister în vederea îmbunătățirii 
situațiilor societăților aflate în dificultate, precum și măsurile care vor fi puse în aplicare în viitorul 
apropiat. 

Domnul președinte Gheorghe Șimon i -a asigurat pe participanții la dezbatere de  întreaga 
susținere a membrilor Comisiei pentru politică economică precum și a sa personal, în vederea 
îmbunătățirii cadrului legislativ și pentru rezolvarea situațiilor critice în care se găsesc centralele 
termoelectrice care utilizează gazele naturale drept combustibil. 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în ziua de 
21 noiembrie 2018, în intervalul orar 1500-1800, respectiv, în ziua de 22 noiembrie 2018, în 
intervalul orar 830-1230, având următoarea ordine de zi:  
1. Proiectul de Lege privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung ”România 

2040”, PLx 433/2018 – studiu; 
2. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991 și a 

Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a 
contabililor autorizați, PLx 596/2018 – studiu; 

3. Propunerea legislativă pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2017 privind 
înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică – S.A. ca urmare a reorganizării Regiei 
Autonome ”Editura Didactică și Pedagogică” prin transformare, Plx 647/2018 – studiu; 

4. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 34/2015 privind 
reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fo ndurilor externe nerambursabile,        
Plx 691/2018 – studiu. 

5.  
În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat  într-o şedinţă 

ulterioară.  
 

       PREŞEDINTE, 
 

     Gheorghe  ȘIMON  
 
                                                          SECRETAR, 
 

                                                  George-Gabriel VIȘAN         
  
 

                                                               Consilieri parlamentari: 
                         Anca Magdalena Chiser   
                                                                                                                                          Alina Cristina Hodivoianu 
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