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                                                  A  V  I  Z 

asupra propunerii legislative privind unele măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii 

de producţie şi stocare a energiei electrice şi de echilibrare a Sistemului 

Electroenergetic Naţional, prin construirea şi operarea centralelor eoliene şi 

fotovoltaice prevăzute cu capacităţi de stocare a energiei electrice 

 

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

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru politică 

economică, reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, cu 

propunerea legislativă privind unele măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii de 

producţie şi stocare a energiei electrice şi de echilibrare a Sistemului 

Electroenergetic Naţional, prin construirea şi operarea centralelor eoliene şi 

fotovoltaice prevăzute cu capacităţi de stocare a energiei electrice, transmisă cu 

adresa nr. Pl-x 266 din 11 mai 2022, înregistrată sub nr. 4c-1/226 din 12 mai 2022. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă 

privind unele măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii de producţie şi stocare a 

energiei electrice şi de echilibrare a Sistemului Electroenergetic Naţional, prin 

construirea şi operarea centralelor eoliene şi fotovoltaice prevăzute cu capacităţi de 

stocare a energiei electrice, în şedinţa din 9 mai 2022.  

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale              

art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

Potrivit reglementărilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 

propunerea legislativă menţionată mai sus în şedinţa din 7 iunie 2022. 

Propunerea legislativă are ca obiect reglementarea unor măsuri pentru 

dezvoltarea infrastructurii de producţie şi stocare a energiei electrice şi de echilibrare 

a Sistemului Electroenergetic Naţional, prin construirea şi operarea centralelor 

eoliene şi fotovoltaice prevăzute cu capacităţi de stocare a energiei electrice. De 
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asemenea, propunerea legislativă își propune debirocratizarea procesului de 

scoatere din circuit agricol a terenurilor necesare dezvoltării capacităţilor de 

producţie de energie electrică din surse regenerabile, stimularea investiţiilor în 

capacităţi noi de energie verde şi crearea de noi locuri de muncă, asigurarea atingerii 

ţintelor asumate de România la nivel european privind decarbonarea şi reducerea 

deficitului comercial prin reducerea dependenţei României faţă de importurile de 

energie. 

Membrii Comisiei au analizat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea 

de motive, punctul de vedere al Consiliului Concurenței, transmis prin adresa                         

nr. 2420 din data de 9 martie 2022, punctele de vedere și observațiile exprimate în 

cadrul Consiliului Economic şi Social, transmise cu adresa nr 1031 din data de                  

22 februarie 2022, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observații și 

propuneri, transmis cu adresa nr. 239 din 14 martie 2022, precum și punctul de vedere 

al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, transmis prin adresa 

nr.98809 din data de 07 iunie 2022. 

În cadru dezbaterilor a reieșit faptul că propunerea legislativă încalcă prevederile 

Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 care transpune dispozitiile 

art 40 alin (4) din Directiva (UE) 944/2019 a Parlamentului European și a Consiliului 

din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și 

de modificare a Directivei 2012/27/UE, precum și a Regulamentului (UE) 2017/2196 

al Comisiei din 24 noiembrie 2017, de stabilire a unui cod de rețea privind starea de 

urgență și restaurarea sistemului electroenergetic. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi,           

(4 voturi împotrivă) avizarea nefavorabilă a propunerii legislative privind unele 

măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii de producţie şi stocare a energiei electrice 

şi de echilibrare a Sistemului Electroenergetic Naţional, prin construirea şi operarea 

centralelor eoliene şi fotovoltaice prevăzute cu capacităţi de stocare a energiei 

electrice. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 
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