
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

       Comisia pentru politică economică, 
                   reformă şi privatizare 

                        Bucureşti,  28.09.2017 
                       Nr. 4c-1/243 

PROCES-VERBAL 
al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  data de 4 octombrie 2017 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 4 octombrie 2017, în intervalul orar 1500-1800.  

Din totalul de 19 membri ai Comisiei, au participat 17 deputaţi.  
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. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului                 

nr. 61/2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei 
pentru transferul unor pachete de acțiuni deținute de către statul român la societățile 
producătoare de agent termic la unitățile administrației publice locale în vederea 
înființării și organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem 
centralizat, procedură de urgență,     PLx 287/2017 - fond; 

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

3.  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;  

4. 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 directă asupra funcționării pieței interne, publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene nr. L193/1 din data de 19 iulie 2016,  procedură de urgență, 
PLx 289/2017 – aviz; 

5.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a  Guvernului                 
nr.  42/2017  pentru modificarea și completarea Legii  nr. 207/2015    privind Codul de 
procedură fiscală, procedură de urgență,  PLx 296/2017 – aviz. 
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La primul punct al ordinii de zi

 

 a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2017 pentru aprobarea unor măsuri privind 
mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de ac țiuni deținute de 
către statul român la societățile producătoare de agent termic la unitățile administrației 
publice locale în vederea înființării și organizării serviciului public de alimentare cu 
energie termică în sistem centralizat, procedură de urgență,     PLx 287/2017 – fond. 

La dezbaterea acestei inițiative legislative au participat, în calitate de invitați, din partea 
Ministerului Energiei, domnul secretar de stat Doru Vi șan și domnul consilier Cornel Bobâlcă. 

 

Reprezentantul Ministerului Energiei, domnul secretar de stat Doru Vișan  le-a 
prezentat membrilor Comisiei principalele prevederi ale proiectului de lege, aducând 
argumente în favoarea aprobării actului normativ.  

De asemenea, domnul secretar de stat Doru Vișan a dorit să precizeze faptul că, p rin 
actul normativ se instituie posibilitatea ca transferul pachetelor de acțiuni deţinute de statul 
român la societăţile producătoare de agent termic către unităţile administraţiei publice locale 
să se facă cu titlu oneros și să se realizeze cu îndeplinirea cumulativă a unor condiții.  Astfel, 
plata prețului acțiunilor se poate face integral, în termen de 30 de zile de la data semnării 
contractului sau în rate. De asemenea, plata pachetului de acțiuni se poate face în maximum                
5 ani, cu avans de minimum 30% din prețul acțiunilor. Totodată, ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului prevede posibilitatea ca principalele elemente ale contractului de                       
vânzare-cumpărare prin care se va realiza transferul menționat mai sus să fie aprobate prin 
hotărâre a Guvernului. 

Doamna deputat Oana-Mioara Bîzgan-Gayral a dorit unele lămuriri în legătură cu 
modalitatea de rezolvare a problemelor reale ale termoficării la nivelul municipiului 
București. 

De asemenea domnii deputați Mihai Doru Oprișcan și Florin -Dan Tripa au dorit 
lămuriri în legătură cu oportunitatea și modul de aplicare al acestei inițiative legislative. 

Domnul secretar de stat Doru Vișan le -a explicat membrilor Comisiei modalitatea de 
aplicare, contextul și oportunitatea acestei inițiative legislative. 

 În timpul dezbaterilor domnul președinte  Laurențiu Nistor  le-a propus domnilor 
deputați să fie de acord cu un amendament care se impune în contextul folosirii corecte a 
terminologiei în domeniu. Supus la vot, amendamentul propus de domnul președinte 
Laurențiu Nistor a fost aprobat cu unanimitate de voturi, fiind însușit de către membrii 
Comisiei. 

De asemenea, membrii Comisiei au aprobat, cu unanimitate de voturi, un amendament 
formulat în contextul respectării normelor de tehnică legislativă. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă), să supună plenului Camerei 
Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 61/2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea 
Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acţiuni deţinute de către statul 
român la societăţile producătoare de agent termic la unităţile administraţiei publice locale în 
vederea înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem 
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centralizat,  cu amendamente admise. 
La punctul doi 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. 

În vederea primirii punctului de vedere al Guvernului, 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 trei 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 acestui proiect de lege au participat, în calitate de inițiatori, domnul 
deputat  Radu Nicolaie Sebastian, respectiv,  domnul deputat Vasile Cocoș  și în calitate de 
invitați, din partea Ministerului Finanțelor Publice, doamna director Alexandra Lazăr, 
respectiv, din partea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România 
(CECAR), domnul președinte Robert Sava și domnul președinte executiv Florin Dobre. 

 

Domnul deputat  Radu Nicolaie Sebastian, inițiator al inițiativei legislative, le-a 
prezentat membrilor Comisiei principalele argumente pentru care este necesară avizarea 
favorabilă a acestei inițiative legislative. 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna director Alexandra Lazăr, a 
subliniat faptul că prevederile din această iniția tivă legislativă care se referă la contabilizarea 
modului de repartizare a profitului se regăsesc atât în reglementările contabile emise de către 
Ministerul Finanțelor Publice, cât și în cele elaborare de către Banca Națională a României, 
respectiv, Autoritatea de Supraveghere Financiară. Ca urmare, doamna director Alexandra 
Lazăr, a precizat că este necesar și avizul acestor instituții, pentru a avea o imagine de 
ansamblu cu privire la acest subiect. 

În vederea primirii punctelor de vedere din partea Guvernului, Ministerului Finanțelor 
Publice, Băncii Naționale a României respectiv, 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 
majoritate de voturi (1 vot împotrivă). 

 

La punctul patru al ordinii de zi

 

 a fost înscris 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 directă 
asupra funcționării pieței interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene                
nr. L193/1 din data de 19 iulie 2016,  procedură de urgență , PLx 289/2017 – aviz. 

Domnul președinte Laurențiu Nistor le -a propus membrilor Comisiei amânarea 
dezbaterilor asupra inițiativei legislative, cu două săptămâni.  Supusă la vot, propunerea a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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La punctul cinci al ordinii de zi

 

 a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a  Guvernului nr. 42/2017 pentru modificarea și completarea 
Legii  nr. 207/2015  privind Codul de procedură fiscală, procedură de urgență,                 
PLx 296/2017 – aviz. 

La dezbaterea acestei inițiative legislative a participat, în calitate de invitat, din partea 
Ministerului Finanțelor Publice, doamna  consilier Mihaela Iordache.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,                        
avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. 

 
 
 

 
 

 
 
 

               PREŞEDINTE, 
 
 

            Laurențiu NISTOR  
 
                                                             SECRETAR,  
 
 

                                  Cornel  ITU       
                                             Consilier parlamentar 
                                                                                                                                                   Alina Cristina Hodivoianu 
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