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A V I Z  
referitor la Proiectul de Lege pentru Programul Na�ional 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre avizare cu Proiectul de Lege pentru Programul Na�ional, trimis 
cu adresa nr. PLx. 199 din 27 martie 2019, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-
13/325 din 28 martie 2019. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările �i completările ulterioare, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea Programului Naţional „Prima Lumină”, 
în scopul îmbunătăţirii gradului de acces al gospodăriilor izolate şi a consumatorilor vulnerabili la reţeaua 
de energie electrică sau la alte surse de energie electrică. Se instituie un sistem de vouchere dedicat familiilor 
ale căror locuinţe nu au fost racordate niciodată la reţeaua electrică şi care nu îşi permit să acopere costurile 
de racordare. Prin proiect se stabilesc categoriile de persoane beneficiare, criteriile pe care trebuie să le 
îndeplinească, selecţia, modul de acordare şi valoarea voucherelor, instituţiile care vor elabora normele şi 
care se vor implica în implementare. 

 În şedinţa din data de 9 aprilie 2019, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările �i completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
examinat ini�iativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi au avut în vedere avizele favorabile al 
Consiliului Legislativ �i ale Consiliului Economic �i Social. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate de voturi, să 
acorde aviz negativ proiectului de lege. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor ordinare. 
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