
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

Comisia pentru politică  economică, 
 reformă şi privatizare 

 Bucureşti,  
Nr. 21/280/03.07.2006  

   
 

 

A  V  I  Z 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

energiei electrice nr. 318/2003, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională (PLx 578/2006) 

 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 

pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată, spre dezbatere 

şi avizare, în procedură de urgenţă cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii energiei electrice nr. 318/2003, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 

 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege în şedinţa din 3 iulie 

2006. 

             Proiectul de lege vizează modificarea şi completarea Legii energiei 

electrice nr. 318/2003, urmărindu-se îmbunătăţirea actualului cadru legislativ 

din sectorul energiei electrice şi termice, reglementat în principal de Legea 

energiei electrice nr. 318/2003 şi Ordonanţa Guvernului nr. 73/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică 

produsă centralizat, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere 

experienţa naţională şi internaţională acumulată în reglementarea sectorului 

energiei electrice şi termice aflat în plin proces de liberalizare. 
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             De asemenea, intrarea în vigoare a Directivei 2004/8/CE privind 

promovarea cogenerării bazate pe cererea de căldură utilă în piaţa internă de 

energie, precum şi a Directivei 2003/54/CE privind regulile comune pentru piaţa 

internă de energie electrică, care abrogă Directiva 96/92/CE, reclamă 

armonizarea cadrului legislativ din domeniu cu prevederile comunitare. 

 

            Senatul a adoptat  proiectul de lege în şedinţa din 21 iunie 2006. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare au hotărât cu  unanimitate de voturi aprobarea 

proiectului de lege, cu amendamente, conform anexei. 

 

 

         PREŞEDINTE, 
 
 Mihai Tudose 

         SECRETAR 
 

         Vasile Cosmin Nicula 
 
                                                                                                                        
          Consilier  

                                                                                                                  
                            Alina Hodivoianu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANEXA 
 
 
Nr.  

crt 

 

Text iniţial Textul propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

1.  

 

Art. 16. - (4) Exercitarea drepturilor de uz şi 

servitute asupra proprietăţilor afectate de 

capacităţile energetice se realizează cu titlu 

gratuit pe toată durata existenţei acestora. Dacă 

cu ocazia intervenţiei pentru retehnologizări, 

reparaţii, revizii, avarii se produc pagube 

proprietarilor din vecinătatea capacităţilor 

energetice, titularii de licenţă au obligaţia să 

plătească despăgubiri în condiţiile prezentei legi. 

 

Alineatul 4 al art. 16 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
Art. 16. - (4) Exercitarea drepturilor 
de uz şi servitute asupra proprietăţilor 
private afectate de capacităţile 
energetice se realizează după 
despăgubirea prealabilă a
proprietarilor acestora. Dacă cu 
ocazia intervenţiei pentru 
retehnologizări, reparaţii, revizii, 
avarii se produc pagube proprietarilor 
din vecinătatea capacităţilor 
energetice, titularii de licenţă au 
obligaţia să plătească despăgubiri în 
condiţiile prezentei legi. Cuantumul 
despăgubirilor va fi stabilit în 
raport cu natura, întinderea şi 

 

Necesitatea existenţei 
unei juste compensări în 
raport cu privarea unei 
persoane de a se folosi 
de un bun aflat în 
proprietatea sa. 

 
 
 

 
 



durata acţiunii îngrădirilor, şi va fi 
în raport cu preţul pieţei. 
 
Autor: dep. Cosmin Nicula – PSD 
 

2.  

 

Art.18. - (5) Titularul licenţei este obligat să 

plătească proprietarilor despăgubirea cuvenită 

pentru pagubele produse, să degajeze terenul şi 

să-l repună în situaţia anterioară, în cel mai scurt 

timp posibil. 

 

Alineatul 5 al art. 18 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
Art. 18. - (5) Titularul licenţei este 
obligat să plătească proprietarilor
despăgubirea cuvenită pentru
exercitarea drepturilor de uz şi 
servitute, precum şi pentru
pagubele produse, să degajeze terenul 
şi să îl repună în situaţia anterioară, în 
cel mai scurt timp posibil. 

 
 

 
 

 
Autor: dep. Cosmin Nicula - PSD 

Aceleaşi argumente ca în 
cazul articolului anterior 
impun corelarea şi în 
cazul acestui articol cu 
principiile enunţate atât 
de Constituţie dar şi de 
Codul Civil. 
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