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PROCES-VERBAL 
al 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. 
Din totalul de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și 

privatizare, au participat 18 deputați. 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, precu m și 
măsurile întreprinse pentru asigurarea stocurilor de materie primă necesare 
traversării în condiții normale a sezonului rece. 
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     La primul punct al ordinii de zi

La dezbaterile ședinței Comisiei a participat în calitate de invita t, 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. 

Domnul vicepreședinte Găvrilă Ghilea, în calitate de inițiator , le-a prezentat 
membrilor Comisiei motivele pentru care ar trebui aprobată propunerea legislativă. 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice,  doamna șef serviciu Gheorghița 
Toma, a făcut o serie de precizări în legătură cu inițiativa legislativă.  

Doamna Gheorghița Toma a precizat că ministerul a transmis amendamente la 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr .25/2018 
privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea 
unor măsuri fiscal-bugetare (PLx 285/2018), aflat în dezbatere în fond, la Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci, printre acestea numărându-se și amendamente ce vizează 
modificările propuse prin inițiativa legislativă. 

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 legislativă , 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 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. 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna  consilier Gica Marenca, a 
precizat faptul că ministerul nu susține adoptarea inițiativei legislative, întrucât, prin 
adoptarea acesteia s-ar încălca principiul egalității de tratament față de toți salariații, 
creându-se astfel discriminare față de cei care au vârste mai mari decât cele menționate 
în propunerea legislativă și care desfășoară o activitate similară în același domeniu de 
activitate sau în alte domenii de activitate. 

 De asemenea, doamna  consilier Gica Marenca, a menționat faptul că prevederile 
inițiativei legislative, de exceptare de la plata contribuțiilor de asigurări sociale a 
elevilor și studenților cu vârsta de până la 26 de ani, încalcă principiile contributivității 
și unicității, principii  pe care se bazează sistemul public de pensii din România.  

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

Domnul vicepreședinte Găvrilă Ghilea a dorit să sublinieze faptul că va vota pentru 
aprobarea propunerii legislative, considerând oportună această ini țiativă legislativă. 

 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. 
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Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei au constatat faptul că inițiativa 
legislativă nu se justifică întrucât, activitatea cabinetelor de medicină de familie, potrivit 
legislației în vigoare, constă tocmai în furnizarea de servicii, categorie exceptată de la 
scutirea la plată a impozitului/taxei pe clădiri. 

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 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. 

      Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna  consilier Gica Marenca, a 
precizat faptul că ministerul nu susține adoptarea inițiativei legislative, aducând 
argumente în acest sens. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei au constatat faptul că inițiativa 
legislativă nu se justifică întrucât aceasta influenţează negativ veniturile bugetului de 
stat şi, potrivit prevederilor legale, inițiatorii propunerii legislative aveau obligaţia să 
prevadă şi mijloacele necesare pentru acoperirea minusului de venituri. 

În urma dezbaterilor, domnul preș edinte Gheorghe Șimon  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. 

      Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna  consilier Gica Marenca, a 
precizat faptul că ministerul nu susține ad optarea inițiativei legislative, aducând 
argumente în acest sens. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei au constatat faptul că inițiativa 
legislativă nu se justifică întrucât aceasta influenţează negativ veniturile bugetului de 
stat şi, potrivit prevederilor legale, inițiatorii propunerii legislative aveau obliga ţia să 
prevadă şi mijloacele necesare pentru acoperirea minusului de venituri. 

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. 
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 Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice,  doamna șef serviciu Gheorghița 
Toma a subliniat faptul că, propunerea legislativă are obiectul de reglementare 
asemănător cu cel al inițiativei legislative de pe primul punct al ordinei de zi.  

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 participat 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. 

      Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna  consilier Gica Marenca, a 
precizat faptul că ministerul nu susține adoptarea inițiativei legislative, aducând 
argumente în acest sens. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei au constatat faptul că inițiativa 
legislativă nu se justifică întrucât, în conformitate cu legislația în vigoare, în cazurile în 
care se fac propuneri de acte normative care conduc la diminuarea veniturilor bugetare, 
se va elabora fişa financiară, potrivit reglementărilor în vigoare, iar iniţiativa legislativă 
trebuie să fie însoţită de propuneri de măsuri de compensare a impactului financiar 
respectiv, prin majorarea altor venituri bugetare. 

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 Arad S.A., 
domnul Robert Maloș, director general și domnul Sorin Daniel Bogoșel, inginer șef; ai 
Distrigaz Sud 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. 

 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 condi ții normale a sezonului rece. 
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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, atat pentru 
producția de agent termic dar si pentru investiții si retehnologizări.  

Astfel, a reeșit faptul că societatea CET SA Arad –Lignit  a acumulat, de-a lungul 
anilor, datorii foarte mari, aflându-se acum în proces de insolvență.  

De asemenea, pierderile pe rețele sunt foarte mari din cau za lipsei investițiilor, 
aceasta fiind o gravă problemă care afectează funcționarea la parametrii normali a 
acestor CET-uri, în condițiile în care în ultimii ani, de la bugetul local s-au alocat sume 
importante pentru acoperirea pierderilor.  

Domnul deputat Adrian Todor  a dorit să sublinieze eroarea produsă prin divizarea 
fostului CET și pierderile înregistrate prin această măsură, dar și modul deficitar de 
gestionare a managementului actual al celor doua CET-uri, respectiv, CET lignit și CET 
Hidrocarburi, concluzia fiind necesitatea fuzionării lor. De asemenea, domnia sa a 
subliniat faptul că, în acest moment, CET Hidrocarburi nu mai deține licență de 
distribuție ANRSC, precum si faptul că nu au fost preluate punctele termice.  

Domnul deputat Adrian Todor  a subliniat faptul că o problema importanta rămâne 
cea a debranșărilor, soluția identificată  fiind majorarea subvenției, pentru ca prețul 
gigacaloriei să fie unul suportabil, iar oamenii să nu mai renun țe la serviciile CET Arad.  

Reprezentanții Societății Electrocentrale Constanţa S.A. au făcut o scurtă prezentare 
a situației societății, care se confruntă cu probleme grave, în condițiile în care valoarea 
producţiei vândută nu acoperă costurile de funcţionare. De asemenea, s-au făcut unele 
precizări în legătură cu abonații constănțen i, subliniindu-se faptul că aceș tia plătesc    
250 de lei pe gigacalorie, subvenția de până la aproape 400 de lei fiind asigurată de 
Primărie. În ceea ce privește municipalitatea, aceasta  nu are datorii către CET dar cu 
toate astea a efectuat o plată în avans pentru serviciile din iarnă viitoare. De asemenea 
s-a făcut o prezentare a datoriilor către RADET, cauzate, în principal, de preluarea 
debitelor istorice, rezultate după  divizarea ELCEN. 

În cadrul dezbaterilor s-a discutat și despre datoriile acumulate la diverși furnizori 
precum Distrigaz și Romgaz. Astfel, s-a precizat că, Romgaz, societate deţinută de 
statul român în proporţie de 70%, va face tot posibilul să fie alături de conducerea CET-
urilor, fiind în permanentă legătură cu acestea si le va sprijini pentru ca acestea să facă 
aprovizionarea cu gaze pentru producerea de agent termic, dar va trebui să se implice şi 
factorii locali. 
       Reprezentanții Distrigaz Sud Rețele au dorit să precizeze faptul că, nu numai că nu 
au perceput plata în avans pentru serviciile oferite însă, de ani de zile, primesc cu mare 
întârziere, o mică parte din sumele ce li se cuvin din partea clienților cu probleme, cum 
sunt și CET-Arad, respectiv, Societatea Electrocentrale Constanţa S.A. 
       Reprezentanții Autorității Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei au 
explicat principalele acțiuni întreprinse de Autoritate, în calitate de reglementator, în 
conformitate cu normele în vigoare. 

Reprezentantul Ministerului  Energiei, domnul  secretar de stat Doru Vișan  a 
răspuns întrebărilor domnilor deputați și a explicat, pe larg, toate măsurile întreprinse de 
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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 sit uațiilor 
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 Ordonanț ei 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 fondurilor 
externe nerambursabile, Plx 691/2018 – studiu. 
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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