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AVIZ 
 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.28/2014 privind unele măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii de 
stocare a energiei electrice şi de echilibrare a Sistemului 

electroenergetic national, prin construirea şi operarea centralelor 
hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu putere instalată mai mare 

de 15 MW 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2014 privind unele măsuri pentru 
dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice şi de echilibrare a 
Sistemului electroenergetic naţional, prin construirea şi operarea 
centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu putere instalată mai 
mare de 15 MW, trimis cu adresa nr. PL.x.479 din 8 octombrie 2014.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
şedinţa din 01 octombrie 2014.  

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale 
art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră  decizională.  

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri 
pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice şi de echilibrare a 
Sistemului Energetic Naţional, prin construirea şi operarea centralelor hidroelectrice 
cu acumulare prin pompaj. Intervenţiile legislative sunt argumentate în Nota de 
fundamentare prin faptul că România este singura ţară din UE care, deşi dispune de 
condiţii naturale deosebit de favorabile pentru construcţia şi operarea centralelor 
hidroenergetice cu acumulare prin pompaj (CHEAP), nu deţine o astfel de centrală, 
deosebit de necesară în condiţiile tehnice actuale ale Sistemului Electroenergetic 
Naţional (SEN). 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi echilibru a 
dezbătut proiectul de lege în şedinţa din data de 28 octombrie 2014. 

 



La dezbaterile care au avut loc a participat în calitate de invitat, în 
conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, domnul Albulescu Mihai, secretar 
de stat în cadrul Ministerului Economiei, Departamentul pentru Energie.  

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea 
de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, transmis cu adresa nr.954 
din 28 august 2014.  

În urma dezbaterilor, Comisia pentru mediu şi echilibru a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2014 privind unele măsuri pentru 
dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice şi de echilibrare a 
Sistemului electroenergetic naţional, prin construirea şi operarea centralelor 
hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu putere instalată mai mare de 15 MW. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare.  

 

 

      PREŞEDINTE,        SECRETAR, 

      CARMEN ILEANA MOLDOVAN           VASILE DANIEL SUCIU 
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