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                                                                          Bucureşti, 20.06.2022 

                                                                             Nr.4c-8/357 
 

AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.143/2021 pentru modificarea şi completarea Legii energiei 

electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, precum şi pentru modificarea 

unor acte normative 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 și art 117 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 de urgenţã a Guvernului nr.143/2021 

pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor 

naturale nr.123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative, 

trimis cu adresa nr. PL-x 73/2022 din 28 februarie și înregistrat cu nr.4c-

8/93/2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea în legislaţia 

naţională a Directivei (UE) 2019/944 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 

iunie 2019 privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică şi de 

modificare a Directivei 2012/27/UE. 

Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 1043/28.12.2021, avizează favorabil 

proiectul ordonanță cu observaţii şi propuneri. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege  

cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constitutia României în sedința din 

data de 21.02.2022. 
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Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  

cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din data de 15 iunie 2022. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi(2 

abțineri), avizarea favorabilă a proiectului de privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.143/2021 pentru modificarea şi completarea Legii energiei 

electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte 

normative. 

 Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 

ale art. 92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 

decizională.   

 

 

PREȘEDINTE 
George-Cătălin STÂNGĂ 

 
 
 
 

 
 
Consilier parlamentar,  
Alina Alexandriuc 
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