
 

 
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  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.  
  Din totalul de 19 membri ai Comisiei, au participat 16 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. 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 completarea 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. 31/19 90, 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 
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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 meteorologice extreme care au avut loc în data de                     
17 septembrie 2017, în jurul orelor 16-17.  
  Astfel, domnul Georgios Stasiss a subliniat faptul că astfel de fenomene 
meteorologice severe nu au mai avut loc în România în ultimii 30 ani. De asemenea, domnul 
Georgios Stasiss a adus precizări în ceea ce privește impactul acestui fenomen extrem asupra 
rețelei E-Distribuție, subliniind faptul că avariile apărute au afectat în mod semnificativ 
instalațiile, astfel încât aproximativ 225.000 de clienți au fost deconectați. 
  În continuare, domnul Georgios Stasiss a spus că prezența vegetației în apropierea 
liniilor rețelei electrice a creat probleme importante mai ales în timpul fenomenelor meteo 
caracterizate prin ploaie și vânt. 
  Domnul Florin-Dan Tripa, deputat de Arad,  spus că, în urma evenimentelor 
meteorologice extreme, a reeși t faptul că Enel nu a avut niciun plan pentru situații de 
urgență, așa cum ar fi fost normal, astfel că nu s-a intervenit prompt pentru rezolvarea 
situațiilor survenite ca urmare a avariilor rețetei E-Distribuție.  
  De asemenea, domnul deputat Florin-Dan Tripa a spus că nici personalul care a 
intervenit la fața locului nu a fost în număr suficient pentru a se putea rezolva aceste 
probleme, existând la nivel de județ doar două sau trei echipe formate din două persoane. 
  Domnul George-Gabriel Vișan, deputat de Constanța, a subliniat faptul că, nici la 
nivelul județului Constanța Enel nu a intervenit corespunzător, în zonele vulnerabile existând 
sate în care energia electrică a fost oprită trei zile.  
  În continuare, domnul deputat George-Gabriel Vișan a dorit să știe ce măsuri se vor 
lua de către Enel pentru a nu se repeta, pe viitor,  astfel de situa ții. 
  Doamna Alexandra Presură, deputat de Dolj, a dorit să știe care erau obligațiile de  
investiții din contractul de privatizare al Enel și care este stadiul realizării acestora. 
  Domnul Cornel Itu, deputat de Cluj, a dorit să i se aducă anumite lămuriri în legătură 
cu dotările de care dispune în prezent Enel, dacă sunt conforme cu obligați ile prevăzute în 
contractul de privatizare, și, de asemenea, precizări în legătură cu societatea care asigură 
mentenanța Enel. 
  Domnul Andrei Daniel Gheorghe, deputat de Ilfov, a subliniat faptul că, și înainte de 
criza apărută în urma fenomenelor extreme, Enel nu a reușit  să gestioneze situațiile  de 
întrerupere a alimentării cu energie electrică, la nivelul localită ților. Astfel, în multe localități 
aceste deficiențe au fost remediate de către angajați ai autorităților publice locale sau ai unor 
entități private. 
  De asemenea, domnul deputat Andrei Daniel Gheorghe, a dorit să i se precizeze care 
au fost cotele de profit brut, respectiv,  net pe care Enel le-a înregistrat în ultimul an fiscal și, 
nu în ultimul rând, care a fost metoda de optimizare financiară folosită de către Enel. 
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  Domnul Eusebiu-Manea Pistru-Popa, deputat de Arad, a dorit să sublinieze faptul că, 
la nivelul județului au existat doar două echipe formate din 4 persoane, desemnate de către 
Enel să răspundă tuturor solicitărilor pe o rază de aproximativ 70 de localități. În aceste 
condiții, domnul deputat Eusebiu-Manea Pistru-Popa a dorit să știe care a fost strategia Enel 
atunci când a recurs la restructurările de personal, dacă s-a ținut cont de realitatea de pe teren 
și de toate problemele ce trebuie rezolvate, în timp util. De asemenea, domnul deputat 
Eusebiu-Manea Pistru-Popa a dorit să știe dacă personalul Enel, care efectuează o muncă 
susținută, efectuând ore suplimentare, este remunerat, conform legii. 
  Domnul Mihai-Cătălin Botez, deputat de Vaslui, a dorit să i se aducă anumite 
lămuriri în legătură cu măsurile luate de Enel în ceea ce privește stâlpii căzuți și dacă aceștia 
au fost verificați, periodic, pentru a se preîntâmpina astfel de situații. 
  Domnul vicepreședinte Găvrilă Ghilea, deputat de Bihor, a dorit să precizeze faptul 
că, acum serviciile puse la dispoziția clienților de către Enel sunt mult inferioare celor oferite 
clienților, înainte de privatizare. De asemenea, domnul vicepreședinte Găvrilă Ghilea a dorit 
să știe ce măsuri ia Enel pentru a preîntâmpina astfel de situații și ce verificări se vor efectua 
la rețelele de distribuție a energiei electrice. 
  Domnul Georgios Stasiss, Country Manager al Grupului Enel în România, a dorit să 
aducă asigurări domnilor deputați, în ceea ce privește modul în care Enel acționează pentru a 
rezolva toate problemele apărute în teren din cauza evenimentelor extreme. Domnul 
Georgios Stasiss  a precizat că, printre măsurile luate de Enel, s-a numărat și măsura de 
suplimentare a echipelor de intervenție Enel, subliniind faptul că, rețeaua a fost 
reconfigurată în fiecare oră, pentru a o utiliza la maximum și pentru a prioritiza intervențiile 
în funcție de gravitatea lor.  De asemenea, domnul Georgios Stasiss a precizat că toate 
resursele Enel, atât ale E-Distribuție cât și ale Contractorilor, au fost utilizate în zone grav 
afectate de furtună, în condiții de accesibilitate extrem de în greunată de-a lungul rețelei, 
lucrând inclusiv în timpul nop ții. 
  Domnul deputat Florin-Dan Tripa a dorit să sublinieze faptul că timpul de acțiune a 
Enel a fost extraordinar de mare. 
  Domnul președinte Laurențiu Nistor , deputat de Hunedoara, și -a exprimat 
nemulțumirea în legătură cu modul în care a acționat Enel în situația de criză apărută în 
urma evenimentelor meteo extreme. Domnul președinte Laurențiu Nistor  a subliniat faptul 
că personalul care a acționat pe teren a fost într -un număr insuficient, multe localități 
rămânând fără curent electric o perioadă îndelungată de timp. 
   Domnul Federico Panone -  Director General al Enel Distribuție Banat, Dobrogea și 
Muntenia Sud, a enumerat toate măsurile pe care Enel le-a luat, cu ocazia crizei, pentru a 
rezolva toate problemele apărute în teren. 
  Domnul Alessandro Sverzut – Director Financiar (CFO), a dorit să precizeze care 
sunt rezultate financiare ale Enel pentru anul 2016. Astfel, domnul Alessandro Sverzut  a 
spus că, în ceea ce privește rezultate de la E -Distribuție Banat din 2016, a înregistrat                     
557 milioane RON venituri operațion ale, 450 milioane RON costuri operaționale și a avut 
un rezultat financiar de 5 milioane RON. De asemenea, domnul Alessandro Sverzut a 
subliniat faptul că, întrucât societatea, din punct de vedere financiar este foarte solidă, 
profitul înainte de impozitare a fost de 113 milioane RON, s-a plătit impozit pe profit de 
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aproape 20 milioane RON, profitul net fiind de 93 milioane RON. 
  În continuare, domnul Alessandro Sverzut a precizat că, jumătate din acest profit net, 
în cuantum de 93 milioane RON, va fi distribuit în octombrie sub formă de dividende către 
acționari, printre care se numără și statul român. În ceea ce privește investițiile, societatea a 
făcut aceste investiții (CAPEX) din fondurile proprii, în cuantum de 98 milioane RON. 
  Domnul președinte Laurențiu Nistor a dorit să știe ce se întâmplă cu toți clienții care 
din cauza neremedierii, în timp util, a problemelor apărute la distribuția de energie electrică, 
perioadă care a depășit 4 -5 zile, au fost nevoiți să achiziționeze, din fonduri proprii, 
generatoare. Domnul președinte Laurențiu Nistor  a întrebat dacă Enel înțelege să -i 
despăgubească pe toți acești clienți și dacă da, în cât timp. 
 

 

Domnul președinte Laurențiu 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 Mecani smului 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, Administra ției Publice și Fondurilor 
Europene doamna director general Mihaela Terchilă le-a prezentat domnilor deputați 
principalele reglementări ale inițiativei legislative. 

Domnul președinte Laurențiu Nistor le-a prezentat membrilor Comisiei avizul favorabil, 
cu un amendament admis, primit din partea Comisiei pentru buget, finanț e 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. 

 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna director general Gheorghița 
Toma, a subliniat faptul că nu există un punct de vedere al Guvernului însă, ministerul are un 
punct de vedere tehnic cu privire la ini țiativa legislativă, care a fost deja transmis Guvernului. 
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În continuare, doamna director general Gheorghița Toma , le-a prezentat domnilor 
deputați, amendamentele cuprinse în punctul de vedere al ministerului. 

În vederea primirii punctelor de vedere din partea Ministerului Finanțelor Publ ice, 
respectiv, Ministerului Afacerilor Externe, 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. 
 

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 co nsilier juridic Claudia Roșianu și din partea  
Ministerului Finanțelor Publice, doamna director Alexandra Lazăr. 

 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna director Alexandra Lazăr, a 
subliniat faptul că ar fi necesar să se solicite și punctul de vedere al Băncii Naționale a 
României respectiv, al Autorității de Supraveghere Financiare deoarece în proiectul de lege 
există reglementări ce țin de obiectul de activitate al acestor instituții. 

În vederea primirii punctelor de vedere din partea Ministerului Finanțelor Publice, al 
Băncii Naționale a Româ niei 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. 

 
 

   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             
28 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 directă asupra funcționării pieței interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene nr. L193/1 din data de 19 iulie 2016, procedură de urgen ță, 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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