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BIROUL PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra Propunerii legislative
privind deculparea consumului de energie de creşterea economică a ţării,
transmis cu adresa nr. Plx 141 din 2 martie 2015.
În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face
parte din categoria legilor ordinare.
În conformitate cu prevederile art. 75 din Constituţia României,
republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.

PREŞEDINTE,
Iulian Iancu
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asupra Propunerii legislative privind decuplarea consumului de energie de creşterea
economică a ţării

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 privind decuplarea consumului de energie de
creşterea economică a ţării, transmis cu adresa nr. Plx 141 din 2 martie 2015,
înregistrată la comisie sub nr.4c-3/68 din 3 martie 2015.
Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 25 februarie 2015.
Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 637 din 28 mai 2014, a avizat favorabil
propunerea legislativă, cu observaţii şi propuneri.
Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 2660/DRP din 9 aprilie
2015, nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative.
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât cu unanimitate de voturi, în
şedinţa din 17 martie 2015, avizarea negativă a propunerii legislative, aviz înregistrat cu
nr. 4c-3/68/2015 din 25 martie 2015.
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a hotărât cu unanimitate de voturi, în
şedinţa din 10 martie 2015, avizarea negativă a propunerii legislative, aviz înregistrat cu
nr. 4c-3/68/2015 din 19 martie 2015.
Propunerea legislativă are ca obiect crearea cadrului legal pentru elaborarea şi
aplicarea strategiei naţionale de eficienţă energetică, a sistemelor şi instrumentelor
financiare, a stimulentelor fiscale, a standardelor şi normelor, a sistemelor de
etichetare energetică, a formării şi educării consumatorilor de energie, prin
transpunerea parțială a Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică, de modificare a
Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi
2006/32/CE, în vederea decuplării consumului energetic de creşterea economică a ţării.
Totodată, se preconizează înfiinţarea unei autorităţi de reglementare în
domeniul eficienţei energetice, respectiv Autoritatea Naţională de Eficienţă Energetică
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(ANEE) şi a Fondului Naţional pentru Eficienţă Energetică Finanţare şi
Asistenţă Tehnică (FNEEFA), precum şi abrogarea unor acte normative referitoare
la organizarea activității de eficienţă energetică la nivel naţional.
Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în
şedinţa din 19 mai 2015.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 de deputaţi din totalul de 18 de membri ai
comisiei.
Din partea Ministerului Energiei, IMM şi Mediului de Afaceri a participat, ca
invitat, domnul Mihai Albulescu – secretar de stat.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să
propună plenului Camerei Deputaţilor, respingerea Propunerii legislative privind
deculparea consumului de energie de creşterea economică a ţării.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria
legilor ordinare.
În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale
art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera
Deputaţilor este Cameră decizională.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Iulian IANCU

Radu-Bogdan ŢÎMPĂU

Consilier parlamentar,
Viorica Petraşcu
Consilier,
Raluca Roşca
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