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AVIZ 

 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.184/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.121/2014 
privind eficienţa energetică 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.94 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificarile și completarile ulterioare , Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic a fost sesizată spre dezbatere şi avizare cu proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.184/2020 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.121/2014 privind eficienţa energetică, trimis cu adresa nr. 
PL-x.17 din 01 februarie 2021 și înregistrat cu nr.4c-8/45/02 februarie 2021. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.121/2014, în vederea asigurării unui cadru legislativ coerent în domeniul eficienţei 
energetice şi îndeplinirii de către România a obligaţiilor ce decurg din calitatea sa de stat 
membru al Uniunii Europene. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege  în 
data de 28 decembrie 2020  ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.115 
alin.(5) din Constitutia României, republicată.  

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 
91 alin. din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificarile și completarile 
ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră  decizională.  

Potrivit prevederilor art. 53 alin (3) teza I, art.61 și 129 alin.(1) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificarile și completarile ulterioare , membrii 
Comisiei au examinat proiectul de lege mentionat mai sus în sedința din data de 30 
martie 2021, desfasurată atât la sediul Parlamentului pentru unii membri ai comisiei, cât 
și prin mijlioace electronice pentru alți membrii. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.184/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.121/2014 privind 
eficienţa energetică. 

 

 
 
Consilier parlamentar,  
Andreea Negulescu

PREŞEDINTE, SECRETAR, 
George Cătălin STÂNGĂ Bogdan Alexandru BOLA  
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