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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii și servicii 
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 Bucureşti, 14.03.2017 
 Nr. 4c-3/47/2017 
 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea art.57 alin.(2) din Legea energiei şi gazelor naturale nr.123/2012, 

transmisă cu adresa nr. P.L.x 52 din 1 februarie 2017. 

  În raport de obiectul şi conţinutul său,proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

  Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

 

      
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Iulian Iancu 
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R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.57 alin.(2) din Legea 

energiei şi gazelor naturale nr.123/2012 
 
  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 proiectul de Lege pentru modificarea art.57 
alin.(2) din Legea energiei şi gazelor naturale nr.123/2012, transmis cu adresa 
nr.P.L.x 52 din 1 februaruarie 2017, înregistrată la comisie sub nr.4c-3/47 din 2 
februaruarie 2017. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege în condițiile art.75 alin. (2) teza a III-a din Constituția României, republicată. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.57 
alin.(2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, în sensul 
introducerii obligativităţii furnizorului de energie electrică de a citi lunar contorul 
în cazul consumatorilor casnici, pentru a se elimina astfel emiterea facturii 
estimative pentru această categorie. 

Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 718 din 21 iulie 2016, a avizat 
favorabil proiectul de lege, formulând observaţii şi propuneri. 

Guvernul a transmis, prin adresa nr.1467/DPSG/04.08.2016, că nu 
susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

Comisia juridică de disciplină și imunități, în ședința din data de 15 
februarie 2017, a avizat favorabil proiectul de lege.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru industii și servicii şi-a desfăşurat lucrările în data de 
14.03.2017. Din numărul total de 20 membri ai comisiei au participat la şedinţă 18 
deputaţi. 
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La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, în calitate de invitați : din partea 
Ministerului Energiei, domnul Robert Tudorache – secretar de stat şi domnul 
Condrea Corneliu - director general, iar din partea Autorității Naționale de 
Reglementare în Domeniul Energiei, domnul Emil Calotă – vicepreşedinte. 

Membrii comisiei au examinat inițiativa legislativă supusă dezbaterii 
şi avizării în fond, expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, 
punctul de vedere negativ transmis de Guvern și avizul favorabil al Comisiei 
juridice de disciplină și imunități. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, respingerea proiectului de Lege pentru modificarea art.57 alin.(2) din 
Legea energiei şi gazelor naturale nr.123/2012, având în vedere că Regulamentul 
de furnizare a energiei electrice la clienţii finali aprobat prin Ordinul președintelui 
Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.64/2014, cu 
modificările ulterioare, instituie obligaţia fiecărui furnizor de energie de a asigura 
clienţilor finali, posibilitatea de a citi ei înşişi indexul în termenul convenit prin 
contract şi de a-1 transmite fumizorului (autocitirea). În aceste condiţii, dacă 
clientul final transmite indexul citit de acesta la numărul de telefon dedicat și 
gratuit, fumizorul este obligat să factureze exact cantitatea de energie electrică 
corespunzătoare acestui index, nemaifiind utilizată estimarea. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
  Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.  
 
 
 
       PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR, 
 
        Iulian IANCU                                                  Mînzatu Roxana 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Lucian Cumpătă 
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