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              CONFORM CU ORIGINALUL               
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

Nr.4c-19/113/24.05.2022 
 

PLx nr.266/2022 
AVIZ 

asupra propunerii legislative privind unele măsuri pentru dezvoltarea 
infrastructurii de producţie şi stocare a energiei electrice şi de echilibrare a 

Sistemului Electroenergetic Naţional, prin construirea şi operarea centralelor 
eoliene şi fotovoltaice prevăzute cu capacităţi de stocare a energiei electrice 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor, spre 
avizare, propunerea legislativă privind unele măsuri pentru dezvoltarea 
infrastructurii de producţie şi stocare a energiei electrice şi de echilibrare a 
Sistemului Electroenergetic Naţional, prin construirea şi operarea centralelor 
eoliene şi fotovoltaice prevăzute cu capacităţi de stocare a energiei electrice 
(PLx nr.266/2022). 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, conform avizului 
nr.239/14.03.2022. 

Guvernul, prin punctul de vedere transmis, nu susține adoptarea inițiativei 
legislative.  
 Senatul a respins propunerea legislativă în ședința din data de 09.05.2022. 

Propunerea legislativă are ca obiect reglementarea unor măsuri pentru 
dezvoltarea infrastructurii de producţie şi stocare a energiei electrice şi de echilibrare a 
Sistemului Electroenergetic Naţional, prin construirea şi operarea centralelor eoliene şi 
fotovoltaice prevăzute cu capacităţi de stocare a energiei electrice. Potrivit expunerii de 
motive, demersul legislativ vizează debirocratizarea procesului de scoatere din circuit 
agricol a terenurilor necesare dezvoltării capacităţilor de producţie de energie electrică 
din surse regenerabile, stimularea investiţiilor în capacităţi noi de energie verde şi 
crearea de noi locuri de muncă, asigurarea atingerii ţintelor asumate de România la nivel 
european privind decarbonarea şi reducerea deficitului comercial prin reducerea 
dependenţei României faţă de importurile de energie. 

În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, 
Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au dezbătut proiectul de 
lege în ședința din 24 mai 2022 și au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea 
negativă a acesteia.                                   
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