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Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor 
naturale nr.123/2012 

 

 

               În conformitate cu prevederile art. 94 și 114 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre avizare, în 
procedura de urgență , cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei 
electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, transmis cu adresa nr. PLx. 471/2020, înregistrat 
la Comisia juridică sub nr. 4c-13/738/2020.  

            Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu prevederile art. 75 
din  Constituţia  României, republicată  şi  ale  art.  91  din  Regulamentul  Camerei 
Deputaţilor, republicat. 
            Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din data de 11 august 2020. 
 
            Proiectul de lege propune în principal ca Strategia energetică națională să fie aprobată 
prin lege dupa ce aceasta a fost aprobată de către Guvern. 
 

 În şedinţa on-line din data de 27 octombrie 2020, potrivit art.61 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
examinat iniţiativa legislativă supusă avizării şi au avut în vedere punctul de vedere al 
Guvernului transmis cu adresa nr. 6969 din 19.08.2020, prin care nu se susține adoptarea 
inițiativei, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, transmis cu adresa nr.606 din 26.06.2020 
și punctul de vedere favorabil al Consiliului Economic si Social, transmis cu adresa nr. 5005  
din 19.06.2020. 
            În urma dezbaterilor și a opiniilor expimate, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.  
 
            În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
         
                 
                PREŞEDINTE,                                                                SECRETAR, 
               Nicușor HALICI                                                      Aida-Cristina CĂRUCERU 
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