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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

          
    Bucureşti, 06.06.2011 

                                                        Nr.23/161/2010 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii gazelor nr. 351/2004, transmisă cu adresa nr.P.l.-

x 174 din 13aprilie 2010. 

  În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face 

parte din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art. 75 din Constituţia României, 

republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

      

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
 
 

 
 

 

 

Administrator
Original
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
Bucureşti, 06.06.2011 

                                                                                        Nr.23/161/2010 
 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea  

Legii gazelor nr. 351/2004 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii 
şi servicii a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
gazelor nr. 351/2004, transmisă cu adresa nr.P.l.x 174 din 13 aprilie 2010. 
  Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 9 aprilie 2010. 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil propunerea legislativă. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 1287 din 9 noiembrie 2009, a avizat favorabil proiectul de lege, formulând 
observaţii şi propuneri. 
  Guvernul a transmis punctul său de vedere, nr.305 din 8 februarie 2010, prin care nu susţinea propunerea 
legislativă în forma prezentată, fapt de care s-a ţinut seama la formularea amendamentelor. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea legii gazelor nr. 351/2004, respectiv a literei b) 
de la alin.(2) al art. 4 în sensul detalierii obiectivului de asigurarea a securităţii aprovizionării cu gaze naturale.  

 Scopul propunerii legislative îl constituie crearea cadrului legal pentru utilizarea eficientă resurselor proprii de 
gaze naturale care pot asigura mai mult de două treimi din consumul intern, cum este în prezent în scopul reducerii importului 
de gaze naturale, la preţuri în continuă creştere, mai ales după liberalizarea pieţei. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 de deputaţi din totalul de 29 de membri ai comisiei. 
                   Din partea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri au participat, ca invitaţi, domnul Corneliu 
Condrea – director şi din partea ANRE: domnul Eugen Georgescu – vicepreşedinte. 

         În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii gazelor nr.351/2004, cu amendamente admise. 
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  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 alin.(3) din Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 
 

 
 

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

 

 

Nr. 

crt. 

Textul Legii nr.351/2004 Textul propunerii legislative Amendamente admise Motivaţii 

 

0 1 2 3 4 

1 Legea 

gazelor nr.351/2004 

LEGE 

pentru modificarea şi completarea 
Legii gazelor nr. 351/2004 

LEGE 

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

Conform 
observaţiilor din 
avizul Consiliului 
Legislativ 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.4. – (2) b) asigurarea securităţii în 
aprovizionarea cu gaze naturale; 

Articol unic: Legea gazelor 
nr.351/2004, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.679 
din 28 iulie 2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi 
se completează după cum urmează: 

1. Articolul 4, alineatul (2), punctul 
b) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 

b) asigurarea securităţii în 
aprovizionarea cu gaze naturale  - 
gazele naturale din producţia internă 
vor fi valorificate numai în piaţa 
internă de gaze, cu excepţia cazului în 
care producţia de gaze naturale 

Articol unic: La articolul 4 alineatul 
(2) din Legea gazelor nr.351/2004, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.679 din 28 
iulie 2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, litera b) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

 

„b) asigurarea securităţii şi siguranţei 
în aprovizionarea cu gaze naturale 
prin valorificarea gazelor naturale 
din producţia internă numai pe piaţa 
internă de gaze naturale, până la 
diversificarea surselor de alimentare 
cu gaze naturale din import;” 

Conform 
observaţiilor din 
avizul Consiliului 
Legislativ 

 

 

 

Corelare cu 
observaţiile 
transmise de 
Guvern potrivit 
cărora nu s-ar 
putea înmagazina 
întreaga cantitate 
de gaze naturale 
iar producătorii ar 
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depăşeşte consumul intern de gaze, 
pentru o perioadă de minim doi ani 
consecutiv. 

Dep.Iulian Iancu – PSD 
Comisia pentru industrii şi servicii 

fi nevoiţi să 
reducă producţia 
de gaze naturale. 

 
 

 
 

 
                                                                                                         PREŞEDINTE,    
                                               

                                 Iulian Iancu 
 
 
Consilier parlamentar, 
Silvia Vlăsceanu 
Consilier parlamentar 
Viorica Petrascu 


