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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
         Bucureşti, 23.05.2007 

                                                      Nr.23/119,124/2007 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

  În conformitate cu prevederile art. 68 şi 70 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, vă înaintăm Raportul suplimentar asupra propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr. 351/2004 şi asupra 

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 351 din 

14/07/2004, Legea gazelor, transmise cu adresele nr. Plx 267 din 23 aprilie 2007, 

respectiv nr. Plx 283 din 23 aprilie 2007. 

  În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerile legislative 

fac parte din categoria legilor organice, la fel cu legea asupra căreia intervin 

legislativ. 

  În conformitate cu prevederile art. 75 din Constituţia României, 

republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

      
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Iulian Iancu 

 
        
 

 

Administrator
Original
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 
 

Bucureşti, 23.05.2007 
                                                                                  Nr.23/119, 124/2007 

 
 
 
 

R A P O R T     S U P L I M E N T A R 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr. 351/2004 şi asupra propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 351 din 14/07/2004, Legea gazelor 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 
industrii şi servicii a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii gazelor nr. 351/2004 şi cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 351 din 
14/07/2004, Legea gazelor, transmise cu adresele nr. Plx 267 din 23 aprilie 2007, respectiv nr. Plx 283 din 23 aprilie 
2007, înregistrate la comisie sub nr.23/119 din 24 aprilie 2007 şi 23/124 din 24 aprilie 2007. 
  Senatul a respins propunerile legislative, în şedinţa din 16 aprilie 2007. 
  Consiliul Legislativ, cu avizele nr. 1802 din 27 decembrie 2006 şi nr. 1801 din 27 decembrie 2006, a avizat 
favorabil propunerile legislative, formulând observaţii şi propuneri care nu sunt preluate. 
  Guvernul, prin punctele său de vedere nr.178 din 19 ianuarie 2007 şi nr. 138 din 22 ianuarie 2007, a transmis 
că nu susţine adoptarea propunerilor legislative, cu observaţia la prima iniţiativă legislativă: “nu în forma prezentată”. 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii gazelor nr. 351/2004 şi negativ propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 351 
din 14/07/2004, Legea gazelor, cu avizele nr. 31/498 din 7 mai 2007, respectiv 31/474 din 7 mai 2007. 
  Prima propunere legislativă are ca obiect modificarea şi completarea Legii gazelor nr.351/2004, vizând 
creşterea rolului autorităţii de reglementare în domeniul gazelor naturale prin măsuri care nu aduc în nici un fel atingere 
angajamentelor asumate de România în procesul de aderare la Uniunea Europeană, dar care permit modificarea preţurilor 
şi tarifelor având în vedere gradul de suportabilitate al populaţiei. 
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  A doua propunere vizează completarea obligaţiilor care le revin producătorilor de gaze naturale, precum şi 
introducerea unor măsuri cu scopul de a permite Guvernului să utilizeze sistemul de preţuri şi tarife la gazele naturale ca 
instrumente de protecţie socială. 
  În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei 
pentru industrii şi servicii au examinat propunerile legislative în şedinţa din 2 mai 2007 şi, în conformitate cu prevederile 
art. 68 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a fost întocmit Raportul iniţial nr. 119/124 din 15 mai 2007 
prin care membrii comisiei au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii gazelor nr. 351/2004(Plx 267/2007), cu amendamente admise şi respingerea propunerii 
legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 351 din 14/07/2004, Legea gazelor(Plx 283/2007). 
                    În temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât, în 
şedinţa din 22 mai 2007, retrimiterea celor două propuneri legislative la Comisia pentru industrii şi servicii, sesizată în 
fond, în vederea întocmirii unui nou raport. 
  Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au reexaminat propunerile legislative în şedinţa din 23 mai 
2007 şi au hotărât, în unanimitate, menţinerea raportului iniţial. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 de deputaţi din totalul de 23 de membri ai comisiei. 
  În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerile legislative fac parte din categoria legilor 
organice, la fel cu legea asupra căreia intervin legislativ. 
  În conformitate cu prevederile art.75 alin.(3) din Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 
 
 
 

A M E N D A M E N T E    A D M I S E 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Textul Plx 267/2007 Amendamente admise Motivaţia 

0 1 2 3 
1 Titlul legii 

LEGE 
pentru modificarea şi completarea Legii gazelor 

nr. 351/2004 
 

Nemodificat 
 

 



 3

 
0 1 2 3 
 Articol unic – Legea gazelor nr. 

351/2004 , publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum urmează: 

 

Nemodificat  

3 1. La articolul 2, punctul 16 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

“16.consumator – persoana fizică sau 
juridică, care utilizează gaze naturale pentru 
consumul propriu; este asimilat consumatorului, 
în sensul prezentei legi, şi titularul de acord 
petrolier care utilizează aceste resurse pentru 
activităţi proprii, altele decât operaţiunile 
petroliere;” 
 

1. La articolul 3, punctul 16 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
Nemodificat 

Corectarea unei erori materiale. 

 2.La articolul 100, după alineatul (6) 
se introduc trei alineate noi, alin. (7), (8) şi 
(9) cu următorul cuprins: 

 
        “(7) ANRGN stabileşte preţul maxim de 
achiziţie al gazelor naturale din producţia 
internă aplicabil contractelor dintre producătorii 
şi furnizorii consumatorilor din următoarele 
categorii: 
-consumatori casnici; 
-spitale, şcoli, grădiniţe; 
-instituţii publice; 
-consumatorii non-casnici, alţii decât cei 
menţionaţi anterior, cu un consum de până la 
12.400 mc/an/loc de consum; 
-orice alt grup de consumatori pentru care 
ANRGN poate stabili un preţ al gazelor 
naturale la consumator. 

 

2.La articolul 100, după alineatul (6) 
se introduc două alineate noi, alin. (7) şi (8)  
cu următorul cuprins: 

 
        “(7) ANRGN stabileşte preţul maxim de 
achiziţie al gazelor naturale din producţia 
internă aplicabil contractelor dintre producătorii 
şi furnizorii consumatorilor din următoarele 
categorii: 
a)consumatori casnici; 
b)spitale, şcoli, grădiniţe; 
c)instituţii publice; 
d)consumatorii non-casnici, alţii decât cei 
menţionaţi anterior, cu un consum de până la 
12.400 mc/an/loc de consum; 
e)orice alt grup de consumatori pentru care 
ANRGN poate stabili un preţ al gazelor 
naturale la consumator. 

 

Dispoziţia normei propusă pentru alin. 
(9) al art. 100 se deduce din 
formularea de la alin. (8) al aceluiaşi 
articol. 
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0 1 2 3 
        (8) ANRGN stabileşte preţul maxim de 
achiziţie al gazelor naturale din producţia 
internă în condiţiile menţionate la alineatul (7) 
până la data exercitării pentru prima oară a 
dreptului de eligibilitate de către consumatorii 
indicaţi sau până la data realizării convergenţei 
preţului producţiei interne cu preţul gazelor 
naturale din import. 
 
         (9) Prevederile alineatului (8) se aplică 
până la momentul apariţiei uneia din cele 
două situaţii menţionate.” 
 

        (8) ANRGN stabileşte preţul maxim de 
achiziţie al gazelor naturale din producţia 
internă în conformitate  cu prevederile alin. (7) 
până la data exercitării pentru prima oară a 
dreptului de eligibilitate de către consumatorii 
indicaţi sau până la data realizării convergenţei 
preţului producţiei interne cu preţul gazelor 
naturale din import.” 
 

Comisia pentru industrii şi servicii 

 
 
 

 
 

 
                                  PREŞEDINTE,                                                                         SECRETAR, 
 
                                   Iulian Iancu                                                                           Aurelia Vasile 
   
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Silvia Vlăsceanu 
 
Expert parlamentar, 
Viorica Petraşcu 


