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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii și servicii 
 Tel : 021.316.03.43.                                      Fax : 021.315.34.01.                                      email: cp03@cdep.ro 

 

                  Bucureşti, 21.07.2020 
                                                             Nr.4c-3/424/2016 

 

 

BIROULUI PERMANENT  

AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 
   

 Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2016 pentru modificarea şi completarea 

Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, trimis spre examinare în fond 

Comisiei pentru industrii şi servicii cu adresa nr. P.L.x. 480 din 25 octombrie 2016. 

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 

ale art.112 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este 

Cameră decizională. 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

IULIAN IANCU 

 

 

 

 

 

simona.tirzioru
Original
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii și servicii 
 Tel : 021.316.03.43.                                      Fax : 021.315.34.01.                                      email: cp03@cdep.ro 

Bucureşti, 21.07.2020 

                                                                Nr.4c-3/424/2016 

RAPORT  

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.28/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice 

şi a gazelor naturale nr.123/2012 

 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată, spre dezbatere în fond, 

cu proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.28/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor 

naturale nr.123/2012, trimis spre examinare în fond Comisiei pentru industrii şi 

servicii cu adresa nr. P.L.x. 480 din 25 octombrie 2016, înregistrat la Comisia pentru 

industrii şi servicii sub nr.4c-3/424 din 25 octombrie 2016.  

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.613/28.06.2016, avizează favorabil proiectul 

de ordonanță de urgență,  cu observaţii şi propuneri. 

 Consiliul Concurenței cu punctul de vedere nr.9904/24.06.2016, ca urmare a 

analizării proiectului de act normativ, face precizarea că nu au fost identificate 

prevederi incompatibile cu reglementările în domeniul concurenței, inclusiv al 

ajutorului de stat. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, adoptă proiectul de Lege, în 

şedinţa din 17 octombrie 2016. 

 Comisia pentru transporturi și infrastructură a dezbătut proiectul de Lege în 

ședința din 15 februarie 2017. În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii 

comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de 

Lege în forma adoptată de Senat. 
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  Comisia pentru buget, finanțe și bănci a dezbătut proiectul de Lege în ședința 

din 4 aprilie 2017. În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

 Guvernul României, cu punctul de vedere nr.1921/19.03.2020, susține  proiectul 

de lege în forma adoptată de guvern.   

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.123/2012, 

cu modificările și completările ulterioare, în vederea asigurării continuității și a 

siguranței în alimentarea cu gaze naturale a clienților, prin desemnarea ANRE ca 

autoritate competentă cu stabilirea nivelului minim al stocurilor de gaze pe care 

furnizorii trebuie să îl inmagazineze. 

  Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în 

ședința din 20 iulie 2020 și au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului 

Camerei Deputaților aprobarea proiectului de Lege de respingere a ordonanței de 

urgență conform amendamentelor admise prevăzute în anexa care face parte din 

prezentul raport. 

 La lucrările comisiei au fost prezenți 16 deputați din totalul de 22 deputați 

membri ai comisiei. 

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 

ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera 

Deputaților este Cameră decizională. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

IULIAN IANCU 

 

 

 

Consilier parlamentar, Ovidiu Fulga
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ANEXĂ 
 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice 

şi a gazelor naturale nr.123/2012 
 

 
Nr. 
crt 

 
Text adoptat  

de Senat 

 
Amendamente 

 admise 
 

 
Motivaţie 

0 3 4. 5. 
1.  

LEGE 
 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.28/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 
energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 

 
LEGE 

 
privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.28/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei 
electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 

Autor – Comisia pentru industrii și servicii 

 

2. Articol unic.- Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.28 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale 
nr.123/2012, publicată  în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 487 din 30 iunie 2016. 

Articol unic.- Se respinge Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.28 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale 
nr.123/2012, publicată  în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 487 din 30 iunie 2016. 
Autor – Comisia pentru industrii și servicii 

 

 


