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A V I Z  
asupra 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2020 
pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale 

nr.123/2012 
 

În conformitate cu prevederile art.94 și 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre avizare, în 
procedură de urgență  cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.74/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a 
gazelor naturale nr.123/2012, trimis cu adresa nr. PLx 364 din 12 iunie 2020, înregistrat la 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-13/515 din 15 iunie 2020. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale 
art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, Camera Deputaților este  Cameră 
decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, în vederea adoptării unor mecanisme 
prin care se asigură menţinerea la valoarea actuală a preţurilor la energia electrică 
furnizată clienţilor casnici în regim reglementat, precum şi flexibilizarea condiţiilor de 
tranzacţionare pentru energia eletrică generată de noile capacităţi de producţie, puse în 
funcţiune după data de 1 iunie 2020, a căror dezvoltare ar reduce actuala dependenţă a 
Sistemului Energetic Naţional de condiţiile meteorologice, sporind astfel siguranţa 
energetică a României. 

În şedinţa din data de 29 martie 2022, potrivit art. 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de 
lege supus avizării și au avut în vedere avizul favorabil ale Consililui Legislativ. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să acorde aviz favorabil proiectului de lege. 

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