PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru industrii si servicii

Bucureşti, 29.03.2011
Nr. 23/348/2010

BIROUL PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de lege pentru modificarea
art.3 din Legea nr. 351/2004, transmis cu adresa nr. Pl.x.542 din 9 noiembrie 2010 şi înregistrat
la comisie cu nr.23/283/11.11.2010.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria
legilor ordinare.
În conformitate cu prevederile Constituţiei României, republicată, Camera
decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaţilor.

PREŞEDINTE,
Iulian Iancu
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Nr.23/348/2010
RAPORT
asupra proiectului de lege pentru modificarea art.3 din Legea gazelor nr. 351/2004

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a Camerei
Deputaţilor a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu proiectul de lege pentru modificarea art.3 din Legea nr. 351/2004, transmisă cu adresa nr. Pl.x.542
din 9 noiembrie 2010 şi înregistrată la comisie cu nr.23/283/11.11.2010.
Senatul în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 06.10.2010.
Conform prevederilor art. 75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.3, din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
vizând redefinirea noţiunii de consumator.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu unele observaţii şi propuneri conform avizului transmis comisiei cu adresa
nr. 451/19.04.2010.
Guvernul României prin punctul său de vedere transmis cu adresa nr.1574/21.06.2010, susţine adoptarea acestei initiative legislative, sub
rezerva însuşirii observaţiilor şi propunerilor de la pct.II
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil iniţiativa legislativă, aviz transmis cu adresa nr. PL.x 542/16.11.2010.
În conformitate cu art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat
proiectul de lege susmenţionat în şedinţa din 3 mai 2011.
La dezbateri au participat în calitate de invitaţi: Domnul director Condrea Corneliu, din partea Ministerului Economiei, Comerţului şi
Mediului de Afaceri şi domnul Eugen Georgescu – vicepreşedinte la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.
La
lucrări
au
fost
prezenţi
28
deputaţi
din
totalul
de
29
deputaţi,
membri
ai
comisiei.
În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate în cadrul dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi,
să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de lege pentru modificarea art.3 din Legea gazelor nr. 351/2004 , cu
amendamentele admise, care sunt redate în Anexa la prezentul raport.
În raport de obiectul şi conţinutul său proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.
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AMENDAMENTE

ADMISE

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea Proiectului de lege cu următoarele amendamente:
Nr.
crt.

Text
Legea gazelor nr. 351/2004

Text
Adoptat de senat

__________

LEGE
pentru pentru modificarea art.3 din
Legea gazelor nr. 351/2004

Amendamente
admise

Motivaţia

1.

2.

3.

Art.3
În sensul prezentei legi, următorii
termeni se definesc după cum urmează:
............................................................

Nemodificat

Articol unic.- La articolul 3 din Legea Nemodificat
gazelor nr. 351/2004, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 679 din 28 iulie 2004, cu
modificările şi completările ulterioare
ulterioare, punctul 16 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
Art.3
Art.3

...............................................................

16.consumator - persoana fizică sau “16. consumator - persoana fizică sau
juridică care cumpără gaze naturale juridică, care utilizează gaze naturale
pentru consumul propriu;
pentru consumul propriu; este asimilat
consumatorului, în sensul prezentei
legi, şi titularul de acord petrolier
care utilizează aceste resurse pentru
activităţi proprii, la toate locurile de
consum, la sediul principal, precum şi
la sediile filialelor, sucursalelor,
2

............................................................
„16. client - persoana fizică sau
persoana juridică, care utilizează gaze
naturale pentru consumul propriu;
este asimilat clientului, în sensul
prezentei legi, şi titularul de acord
petrolier care utilizează aceste resurse
pentru activităţi proprii, la toate
locurile de consum, la sediul
principal, precum şi la sediile

Pentru respectarea
Directivei
2009/73/CE privind
normele comune
pentru piaţa internă în
sectorul gazelor
naturale

reprezentanţelor şi ale celorlalte sedii
secundare, în derularea tuturor
activităţilor, cu excepţia operaţiunilor
petroliere
şi
a
consumurilor
tehnologice specifice acestora;”

filialelor,
sucursalelor,
reprezentanţelor şi ale celorlalte sedii
secundare, în derularea tuturor
activităţilor, cu excepţia operaţiunilor
petroliere
şi
a
consumurilor
tehnologice specifice acestora;”
Deputat Iulian Iancu – PSD;

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Iulian IANCU

Mircea MARIN

Consilier parlamentar,
Viorica Petraşcu
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