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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
          

Pl.x.243/2016                                                                                Bucureşti 22.06.2016 
4c-3/196/2016 

                                                                                                                                                         
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 

                    Vă înaintăm alăturat, Raportul asupra propunerii legislative de 

modificare şi completare a  Legii nr. 123/2012 – Legea energiei electrice şi a gazelor 

naturale, publicată în Monitorul Oficial nr. 485 din 16.07.2012, cu modificările şi 

completările ulterioare, transmisă cu adresa nr. Pl x.243 din 03 mai 2016 şi înregistrată 

la comisie cu nr.4c-3/196 din  04 mai 2016. 

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea legislativă 

face parte din categoria legilor ordinare. 

 

 

       
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Iulian Iancu 
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RAPORT   
 

asupra propunerii legislative de modificare şi completare a  Legii nr. 123/2012 – 
Legea energiei electrice şi a gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial nr. 

485 din 16.07.2012, cu modificările şi completările ulterioare 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi 
servicii a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă de modificare 
şi completare a  Legii nr. 123/2012 – Legea energiei electrice şi a gazelor naturale, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 485 din 16.07.2012, cu modificările şi completările 
ulterioare, transmisă cu adresa PLx.243 din 03 mai 2016 şi înregistrată cu nr.4c-
3/196/2016 .   

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă 
în şedinţa din 26 aprilie 2016.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu unele 
observaţii şi propuneri, aviz transmis cu adresa nr. 1339 din 23 decembrie 2015. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative, conform adresei 
691/07.04.2016. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, a avizat favorabil propunerea 
legislativă, conform avizului nr. PLx.243 din 10 mai 2016. 
           Comisia pentru transporturi şi infrastructură a avizat negativ propunerea 
legislativă, conform avizului nr. 4c-26/91 din 15 iunie 2016. 
 Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi completarea Legii energiei 
electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, 
intervenţiile vizând adoptarea unor măsuri mai eficiente, prin eliminarea unor riscuri 
privind siguranţa Sistemului Energetic Naţional, accesul nediscriminatoriu cu acelaşi 
tarif pentru serviciul de introducere a energiei electrice în reţea şi tratament egal 
pentru toţi producătorii de energie acreditaţi din punct de vedere tehnic, prioritatea 
folosirii rezervelor interne de cărbune şi reducerea dependenţei de importuri. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei pentru 
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industrii şi servicii au examinat propunerea legislativă în şedinţa din 22 iunie 2016 şi 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor spre 
dezbatere şi respingere  propunerea legislativă de modificare şi completare a  Legii 
nr. 123/2012 – Legea energiei electrice şi a gazelor naturale, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 485 din 16.07.2012, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât 
amendamentele propuse au fost preluate într-o altă iniţiativă legislativă, cu obiect de 
reglementare similar. 
 La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 de deputaţi din totalul de 18 de deputaţi 
membri ai comisiei. 

În conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la dezbaterea 
proiectului de lege în şedinţa comisiei au participat următorii invitaţi: doamna Corina 
Popescu  - secretar de stat în cadrul Ministerului Energiei, doamna Diana Moldovan – 
director cabinet secretar de stat  în cadrul Ministerului Energiei, domnul Bălăşoiu 
Constantin – director şi domnul Grafu Dumitru – secretar general în cadrul 
Complexului Energetic Oltenia, Mânicuţa Maria – director general în cadrul 
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.  

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor ordinare. 

Conform prevederilor art. 75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi 
ale art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare Camera Deputaţilor este Cameră 
Decizională. 
 
 
 
 

 
           PREŞEDINTE,                                                                   SECRETAR, 
 
             Iulian Iancu                                                              Radu-Bogdan Ţîmpău 
   
           
 
 
 
 
 
              Consilier parlamentar, 
          Viorica Petraşcu 
              Consilier parlamentar, 

Lucian Cumpătă 
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