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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

                      Bucureşti, 14.12.2006 
                         Nr.23/266/2006 
 
 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr. 351/2004, legea gazelor, transmisă cu adresa nr.P.l.x 891 din 

22 noiembrie 2006 şi înregistrată la Comisia pentru industrii şi servicii sub nr.23/266 

din 23 noiembrie 2006. 

  În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 alin.(3) din Constituţia României, 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională.    

 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

                                                         Iulian Iancu 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Administrator
Original
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

             
                                                                     Bucureşti, 14.12.2006 

                                                                Nr. 23/266/2006 
 
 
 
 

RAPORT 

asupra propunerii legislative pentru modificarea  

Legii nr. 351/2004, legea gazelor 

 

 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre 

dezbatere şi avizare, în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 

351/2004, legea gazelor, iniţiată de un grup de 11 parlamentari aparţinând Grupului 

parlamentar PSD de la Camera Deputaţilor şi Senat, transmisă cu adresa nr.P.l.x 891 

din 22 noiembrie 2006 şi înregistrată la comisie sub nr.23/266 din 22 noiembrie 

2006. 

  Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 14 noiembrie 

2006. 

  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil propunerea 

legislativă, cu avizul nr. 31/1398 din 6 decembrie 2006. 

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1039 din 26 iulie2006, a avizat 

favorabil această iniţiativă legislativă, cu observaţii şi propuneri care nu sunt 

preluate. 

  Guvernul, prin punctul său de vedere nr.2401 din 22 august 2006, nu 

susţine adoptarea propunerii legislative. 

  Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi completarea Legii 

gazelor nr.351/2004, în scopul asigurării unui climat concurenţial corect pentru 
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operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul distribuirii gazelor 

naturale. 

Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat propunerea 

legislativă în şedinţa din 13 decembrie 2006 şi au hotărât, în unanimitate, 

respingerea acestei propuneri legislative deoarece, în forma prezentată, propunerea 

legislativă este de natură a induce operatorului costuri suplimentare, nejustificate din 

punct de vedere economic. 

                   La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 de deputaţi din totalul de 22 

membri ai comisiei. 

  În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare. 

                     În conformitate cu prevederile art.75 alin.(3) din Constituţia României, 

republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 

  
 
     

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
      
 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar, 
Silvia Vlăsceanu 
Expert parlamentar, 
Viorica Petraşcu 


