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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

        
 Bucureşti, 09.11.2011 

                            Nr.23/301/2011 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

  În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, vă înaintăm, 
alăturat, Raportul asupra  proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 53/2011 pentru instituirea unor măsuri în domeniul 
gazelor naturale, transmis cu adresa nr. PL.x 547 din 12 octombrie 2011 şi 
înregistrat la comisie cu nr.23/301 din 13 octombrie 2011. 

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face 
parte din categoria legilor ordinare. 

  
 
 

        
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
 
 
 
 

 

Administrator
Original
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
Bucureşti, 09.11.2011 

                                                                                                             Nr.23/301/2011 
 
 

 
RAPORT    

 
asupra proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2011 pentru instituirea unor 

măsuri în domeniul gazelor naturale 
 

 
   În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre dezbatere în fond în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege 
privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2011 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gazelor naturale, 
transmis cu adresa nr. PL.x 547 din 12 octombrie 2011 şi înregistrat la comisie cu nr.23/301 din 13 octombrie 2011. 

Conform prevederilor art. 75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare Camera Deputaţilor este Cameră Decizională. 

 Senatul în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege  în şedinţa din 5 octombrie 2011, cu respectarea 
prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constituţia României, republicată. 
 Proiectul de ordonanţă are ca obiect de reglementare instituirea, prin derogare de la prevederile Legii gazelor nr. 351/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, a unor măsuri cu caracter temporar în domeniul gazelor naturale, în sensul creării pentru o 
perioadă de nouă luni a unei noi structuri de amestec gaze naturale import – intern pentru anumite categorii de consumatori. 
           Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu unele observaţii şi propuneri, conform avizului transmis 
comisiei cu adresa nr. 659/15.06.2011. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ proiectul de lege, aviz transmis cu adresa nr.  PL.x 547/26.10.2011. 
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare, membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de Lege în şedinţa din 9 noiembrie 2011 şi au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea 
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Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2011 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gazelor naturale,  cu amendamentele 
admise prevăzute în anexa nr.1. Amendamentul respins este prevăzut în anexa nr. 2. 
 La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: domnul Preşedinte Dan Iulius Plaveti de la Autoritatea Naţională de 
Reglementare în Domeniul Energiei, domnul Director general Corneliu Condrea de la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri , domnul Director Daniel Chilea, de la Consiliul Concurenţei. 
 La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 de deputaţi din totalul de 30 de deputaţi membri ai comisiei. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
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Anexa nr. 1     

 
A M E N D A M E N T E     A D M I S E 

 
 
 
 

 
Nr. 
crt. 

 

 
Text  

OUG nr. 53/2011 
 

 
Text adoptat de 

 Senat 

 
Amendamente propuse 

 
Motivaţia 

0 1 2 3  
1.  

 
 

 
________________ 

Titlul legii 
* 

LEGE 
privind respingerea  Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 53/2011 pentru 
instituirea unor măsuri în domeniul 

gazelor naturale 
 

Titlul legii 
* 

LEGE 
privind  aprobarea  Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 53/2011 
pentru instituirea unor măsuri în 

domeniul gazelor naturale 
 

Amendament propus de domnul deputat 
Alin Trăşculescu , PD-L; 

 

2.  
________________ 

 
 
 
 
 

 

Articol unic. – Se respinge  Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 53/2011 
pentru instituirea unor măsuri în 
domeniul gazelor naturale, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 426 din 17 iunie 
2011. 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 53/2011 
pentru instituirea unor măsuri în 
domeniul gazelor naturale, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 426 din 17 
iunie 2011. 
 
Amendament propus de domnul deputat 
Alin Trăşculescu , PD-L; 

 

3.  
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  

 
nr. 53 din 16 iunie 2011 pentru 

instituirea unor măsuri în domeniul 
gazelor naturale 

 

 
 
 

___________ 

 
 
 
Nemodificat 
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 Art. 1 
Prin derogare de la prevederile art. 98 
alin. (3) şi art. 100 alin. (5) din Legea 
gazelor nr. 351/2004 cu modificările 
şi completările ulterioare, începând 
cu data de 1 iulie 2011, pentru 
consumatorii casnici şi producătorii 
de energie termică, numai pentru 
cantitatea de gaze naturale utilizată la 
producerea de energie termică în 
centralele de cogenerare şi în 
centralele termice, destinată 
consumului populaţiei, furnizarea 
gazelor naturale se realizează în 
condiţiile stabilirii pentru o perioadă 
de 9 luni a unei structuri de amestec 
import intern, în care ponderea 
cantităţilor de gaze naturale din 
import în amestecul lunar de gaze 
naturale să fie stabilită astfel încât 
pentru consumatorii menţionaţi mai 
sus, în perioada respectivă, preţurile 
finale reglementate să rămână 
constante. 

 
__________ 

 
 
 
 
 

 

 
Nemodificat 

 

4. Art. 2 
Prin derogare de la prevederile art. 98 
alin. (3) şi art. 100 alin. (5) din Legea 
nr.351/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, după 
expirarea perioadei prevăzute la art. 
1, pentru consumatorii casnici şi 
producătorii de energie termică, 
numai pentru cantitatea de gaze 
naturale utilizată la producerea de 
energie termică în centralele de 
cogenerare şi în centralele termice, 
destinată consumului populaţiei, 
furnizarea gazelor naturale se va 
realiza în condiţiile stabilirii de către 

 
__________ 

 
Nemodificat 
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Autoritatea Naţională de 
Reglementare în Domeniul Energiei a 
unei structuri de amestec import 
intern gaze naturale, aferentă acestor 
categorii, în sensul aprobării 
preţurilor finale reglementate, prin 
ordin al preşedintelui Autorităţii 
Naţionale de Reglementare în 
Domeniul Energiei, emis în condiţiile 
legii. 
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Anexa nr. 2 

AMENDAMENTE RESPINSE 
Nr. 
crt. 

Text 
OUG nr. 53/2011 

Text adoptat de 
 Senat 

Amendamente propuse Motivaţia 

0 1 2 3  
 Art. 1 Prin derogare de la prevederile 

art. 98 alin. (3) şi art. 100 alin. (5) din 
Legea gazelor nr. 351/2004 cu 
modificările şi completările 
ulterioare, începând cu data de 1 iulie 
2011, pentru consumatorii casnici şi 
producătorii de energie termică, 
numai pentru cantitatea de gaze 
naturale utilizată la producerea de 
energie termică în centralele de 
cogenerare şi în centralele termice, 
destinată consumului populaţiei, 
furnizarea gazelor naturale se 
realizează în condiţiile stabilirii 
pentru o perioadă de 9 luni a unei 
structuri de amestec import intern, în 
care ponderea cantităţilor de gaze 
naturale din import în amestecul 
lunar de gaze naturale să fie stabilită 
astfel încât pentru consumatorii 
menţionaţi mai sus, în perioada 
respectivă, preţurile finale 
reglementate să rămână constante. 

 
 
 

__________ 
 
 
 
 
 

 

- Articolul 1 va avea următorul 
cuprins: 
„Art. 1. - Prin derogare de la 
prevederile art. 98 alin. (3) şi art. 
100 alin. (5) din Legea gazelor nr. 
351/2004 cu modificările şi 
completările ulterioare, începând cu 
data de 1 iulie 2011, pentru 
consumatorii casnici şi producătorii 
de energie termică, numai pentru 
cantitatea de gaze naturale utilizată 
la producerea de energie termică în 
centralele de cogenerare şi în 
centralele termice, destinată 
consumului populaţiei, furnizarea 
gazelor naturale se realizează în 
condiţiile stabilirii pentru o perioadă 
de 21 luni a unei structuri de 
amestec import intern, în care 
ponderea cantităţilor de gaze 
naturale din import în amestecul 
lunar de gaze naturale să fie stabilită 
astfel încât pentru consumatorii 
menţionaţi mai sus, în perioada 
respectivă, preţurile finale 
reglementate să rămână constante.” 
Amendament propus de domnul deputat 
Iancu Iulian, - PSD 

 
 
 
1. Motivaţia autorului 
amedamentului: 
Perioada de 9 luni propusă 
expiră la 1 Aprilie 2011 şi 
nu există măsuri alternative 
pentru susţinerea 
autorităţilor locale cât şi a 
populaţiei pentru 2012-
2013, în vederea trecerii la 
soluţii alternative faţă de 
sistemul actual, respectiv 
cogenerare de înaltă 
eficienţă pentru alimentarea 
în sistem centralizat, cvartal 
de blocuri, clădiri 
individuale multietajate sau 
centrale de apartament. 
 
2. Motivaţia pentru 
respingerea 
amendamentului: 
Nu există un acord cu FMI 
în acest sens. 
 

 
                                                                          PREŞEDINTE,                                                                                           SECRETAR, 
                                                                             Iulian Iancu                                                                                             Mircea MARIN  
          Consilier parlamentar,  
            Viorica Petraşcu 


