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BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra cererii de reexaminare a Legii  

pentru modificarea art.4 alin.(2) lit.b) din Legea gazelor nr. 351/2004, transmisă 

cu adresa nr.P.l.-x 174/2010/2012 şi înregistrată la comisie cu nr.23/174/04.09.2012. 

  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 cererii de reexaminare a Legii  pentru modificarea art.4 alin.(2) lit.b) din 
Legea gazelor nr. 351/2004 

 
În conformitate cu prevederile art.137 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată cu cererea de 
reexaminare a Legii  pentru modificarea art.4 alin.(2) lit.b) din Legea gazelor nr. 
351/2004, transmisă cu adresa nr.P.l.-x 174/2010/2012 şi înregistrată la comisie cu 
nr.23/174/04.09.2012.   

În conformitate cu dispoziţiile art.77 alin.(2) din Constituţia României, 
republicată, Preşedintele României a formulat cererea de reexaminare asupra legii 
transmisă spre promulgare, solicitând respingerea legii considerând că modificarea 
adusă contravine libertății de circulație a gazelor în piața internă a Uniunii Europene, 
constituind un impediment în liberalizarea acesteia. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a admis cererea formulată 
de Președintele României și, în consecință a respins proiectul de lege susmenționat în 
şedinţa din 25 iunie 2012. 

Legea supusă reexaminării are ca obiect de reglementare completarea 
art.4 alin.(2) din Legea gazelor, în sensul valorificării gazelor naturale din producția 
internă numai pe piața internă de gaze naturale, până la diversificarea surselor de 
alimentare cu gaze naturale din import. 

Potrivit dispoziţiilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a reluat dezbaterile asupra legii în 
raport cu solicitările formulate în cererea de reexaminare, în şedinţa din data de 
21.03.2017. 

La lucrări au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 20 de deputaţi 
membri ai comisiei. 
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Membrii comisiei, în urma examinării cererii de reexaminare formulată 
de Preşedintele României și luând în considerare că Legea gazelor nr. 351/2004 a fost 
abrogată prin Legea energiei electrice şi a gazelor natural nr. 123/2012, care transpune 
prevederile ultimelor directive europene în materie iar prezenta lege nu mai are obiect, 
au hotărât, cu majoritate de voturi, admiterea cererii formulate de Președintele 
României și, în consecință propun Plenului Camerei Deputaților respingerea 
proiectului de Lege pentru modificarea art.4 alin.(2) lit.b) din Legea gazelor nr. 
351/2004. 
  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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