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AVIZ 

asupra propunerii legislative de modificare şi completare a Legii nr.123/2012 - Legea 
energiei electrice şi gazelor natural, publicată în Monitorul Oficial nr.485 din 16.07/2012, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu propunerea 
legislativă de modificare şi completare a Legii nr.123/2012 - Legea energiei electrice şi gazelor 
natural, publicată în Monitorul Oficial nr.485 din 16.07/2012, cu modificările şi completările 
ulterioare, trimisă cu adresa nr. P.l. x. 243 din 3 mai 2016 şi înregistrată cu nr. 4c-11/659 din 4 mai 
2016. 

Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 95 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul a respins propunerea legislativă în �edin�a din 26 aprilie 2016. 
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a 

dezbătut propunerea legislativă  în şedinţa din 10 mai 2016. 

Propunerea legislativă  are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.123/2012, intervenţiile legislative vizând adoptarea unor măsuri mai eficiente, prin eliminarea 
unor riscuri privind siguranţa Sistemului Energetic Naţional, accesul nediscriminatoriu cu acelaşi 
tarif pentru serviciul de introducere a energiei electrice în reţea şi tratament egal pentru toţi 
producătorii de energie acreditaţi din punct de vedere tehnic, prioritatea folosirii rezervelor interne 
de cărbune şi reducerea dependenţei de importuri. 

 Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă  supusă avizării, expunerea de motive 
şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.1339/23.12.2015.  

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate  
de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării,  propunerea legislativă  face parte din 
categoria legilor ordinare.  

                                         
                        VICEPREŞEDINTE,                                            SECRETAR, 
                      Ciprian Nicolae NICA                         Sorin Constantin STRAGEA 
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