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BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

   
 

 Vă înaintăm alăturat, Raportul asupra proiectului de LEGE pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, 

transmis cu adresa PLx. 341 din 29 mai 2018 şi înregistrat cu nr.4c-3/271/2018 din 30 mai 

2018.   

În raport cu obiectul său de reglementare şi conţinut, proiectul de lege face 

parte din categoria legilor ordinare, Camera Deputaţilor fiind, în conformitate cu 

dispoziţiile art.75 alin.(1) teza a II-a din Constituţia Românei, republicată, şi ale art.92 

alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Cameră decizională. 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

IULIAN IANCU 
 

 

     PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii și servicii  

 

simona.tarzioru
comisii
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Tel : 021.316.03.43.                                      Fax : 021.315.34.01.                                      email: cp03@cdep.ro 
 
PLx341/2018 Nr.: 4c-3/271/2018 12.06.2018 
 

 
R  A  P  O  R  T 

proiectului de LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.123/2012 a 
energiei electrice și a gazelor naturale 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii a 

fost sesizată spre dezbatere în fond, a proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, transmis cu 

adresa PLx. 341 din 29 mai 2018 şi înregistrat cu nr.4c-3/271/2018 din 30 mai 2018. 

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, şi 

ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat acest proiect de Lege 
în şedinţa din 22 mai 2018. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil cu observații și propuneri actul normativ, 
prin adresa nr.143/02.03.2018. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.123/2012, în sensul extinderii domeniului de aplicabilitate al prevederilor legii la 
locomotivele electrice utilizate de operatorii de transport feroviar, care, în prezent, nu se 
află în domeniul de reglementare. 

Potrivit prevederilor art.61 și ale art.63 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei pentru industrii și 
servicii au examinat proiectul de lege în ședința din 12 iunie 2018. 

 

     PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii și servicii  
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La lucrările comisiei au fost prezenţi un număr de 18 deputaţi din totalul de 20 
membri ai comisiei. 

La dezbaterile comisiei au participat, în calitate de invitați, reprezentanți ai 
Ministerului Energiei, ANRE și Consiliului Concurenței.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, 
cu amendamentele admise prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul 
raport. 

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

 

  
 
                PREŞEDINTE,                                                         SECRETAR, 
        
                 Iulian Iancu                                                          Mînzatu Roxana 
 
 
 
 
 
 Consilier parlamentar 
                  Lucian Cumpătă 
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Anexa 
PL-x 341/2018 
 

A M E N D A M E N T E     A D M I S E  
la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale 

 
Nr. 
crt. 

Text Lege nr.123/2012 Text propunere legislativă Amendamente propuse/autor 
 

Observații 

1.  Titlul legii 
Lege pentru pentru modificarea şi 
completarea Legii energiei electrice și a 
gazelor naturale nr.123/2012 
 

Nemodificat 
 
 
 
 

 

2.  Articol unic - Legea energiei electrice și 
a gazelor naturale nr.123/2012, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.485 din 16 iulie 2012, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum 
urmează: 
 

Nemodificat 
 

 

3. Articolul 1 - Domeniul de reglementare 
(2) Nu se supun dispoziţiilor prezentului 
titlu: 
a) acumulatoarele electrice, grupurile 
electrogene mobile, instalaţiile electrice 
amplasate pe vehicule de orice fel; 
 

1. La articolul 1 alineatul (2), litera a) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
"a) acumulatoarele electrice, grupurile 
electrogene mobile, instalaţiile electrice 
amplasate pe vehicule de orice fel, cu 
excepţia unităţilor de tracţiune 
electrică constând în locomotive 
electrice, rame electrice tramvaie şi 
rame metrou." 
 

Nemodificat 
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4. Articolul 67 - Definirea surselor 
regenerabile de energie 
În condiţiile prezentului titlu, se definesc 
ca surse regenerabile de energie: 

2. La articolul 67, după litera k) se 
introduce o nouă literă, lit.l), cu 
următorul cuprins: 
 
"l) energia obţinută din frânarea cu 
recuperarea energiei a unităţilor de 
tracţiune electrică." 
 

Nemodificat  

5. Articolul 104 - Concesionarea serviciului 
public de distribuţie a gazelor naturale 
(11) Calitatea de autoritate contractantă o 
are ministerul de resort pentru serviciul 
public de interes naţional menţionat la 
alin. (1). 
(12) Cadrul general privind regimul 
juridic al contractelor de concesiune a 
serviciului public de distribuţie a gazelor 
naturale, procedurile pentru acordarea 
concesiunilor, precum şi conţinutul-cadru 
al caietului de sarcini sunt elaborate de 
autoritatea contractantă, în conformitate 
cu prevederile legii, şi se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului. 

3. La  articolul 104, alineatele (11 şi 
(12) se modifică și vor avea următorul 
cuprins: 
"(11) Calitatea de autoritate contractantă 
o au UAT-urile pentru serviciul public 
menţionat la alin. (1). 
 
(12) Cadrul general privind regimul 
juridic al contractelor de concesiune a 
serviciului public de distribuţie a gazelor 
naturale, procedurile pentru acordarea 
concesiunilor, precum şi conţinutul-cadru 
al caietului de sarcini sunt elaborate de 
autoritatea contractantă, în conformitate 
cu prevederile legii, şi se aprobă prin 
hotărârile consiliului local al UAT- 
urilor." 
 

- se elimină Concesionarea 
serviciului 
public de 
distribuţie a 
gazelor 
naturale este 
tratată pe larg 
în 
PLx338/2018 

6.  4. La articolul 104, după alineatul (12) 
se introduce un nou alineat, alin.(13), 
cu următorul cuprins: 
"(13) Realizarea şi dezvoltarea 
reţelelor de distribuţie a gazelor 
naturale constituie serviciu de utilitate 
publică în competenţa autorităţilor 
publice locale." 
 

- se elimină - idem supra 
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(2) Ministerul de resort iniţiază procesul 
de atribuire a concesiunii, în urma 
solicitării primite de la o persoană sau 
autoritate publică interesată, în 
condiţiile legii; solicitarea este însoţită de 
un studiu de fezabilitate aprobat de către 
ANRE. 

5. La articolul 104, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(2) UAT-urile iniţiază procesul de 
atribuire a concesiunii serviciului public 
de distribuţie/concesiunile de operare a 
sistemului de distribuţie a gazelor 
naturale, în urma unei hotărâri emise 
de acestea; solicitarea este însoţită de un 
studiu de fezabilitate aprobat de către 
ANRE." 
 

- se elimină - idem supra 

8  6. La articolul 104, după alineatul (2) 
se introduce un nou alineat, alin.(21) , 
cu următorul cuprins: 
"(21)UAT-urile pot solicita în nume 
propriu autorizaţiile/licenţele specifice 
prevăzute de legislaţia în vigoare, în 
condiţiile legii." 
 

- se elimină - idem supra 

9 Articolul 179 - Activităţile aferente pieţei 
reglementate 

7. La articolul 179, după alineatul (7) 
se introduce un nou alineat, alin.(8), cu 
următorul cuprins: 
"(8) Pe piaţa reglementată care 
cuprinde activităţile de monopol 
natural, termenul de scadenţă al 
facturilor nu poate fi mai mic de 60 de 
zile." 

- se elimină - idem supra 

 


