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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii și servicii 
 Tel : 021.316.03.43.                                      Fax : 021.315.34.01.                                      email: cp03@cdep.ro 

 

 Bucureşti, 5.02.2019 
 Nr. 4c-3/333/2010 

 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra Propunerii legislative privind 

producerea energiei electrice şi termice în cogenerare, transmisă cu adresa nr. Plx 

714 din 24 noiembrie 2010 şi înregistrată cu nr.4c-3/333/2010 din 25 noiembrie 

2010. 

 Prin obiectul de reglementare şi conţinut, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 În raport cu obiectul său de reglementare, legea 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. 

      

 

 

 

 
VICEPREŞEDINTE, 

 
Bende Sandor 

simona.tarzioru
comisii
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R A P O R T 
 

asupra propunerii legislative privind producerea energiei electrice şi termice în 
cogenerare 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 și ale art. 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi 
servicii a fost sesizată spre dezbatere în fond, a propunerii legislative privind producerea 
energiei electrice şi termice în cogenerare, transmisă cu adresa nr. Plx 714 din 24 
noiembrie 2010 şi înregistrată cu nr.4c-3/333/2010 din 25 noiembrie 2010.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă, în 
şedinţa din 22  noiembrie  2010. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi în ședința din data de 7 decembrie 2010 a 
avizat negativ proiectul de lege. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic în 
ședința din data de 8 decembrie 2010 a avizat negativ proiectul de lege. 
 În temeiul prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Comisia a dezbătut propunerea legislativă 
susmenţionată, în şedinţa din  5 februarie 2019.  
 Propunerea legislativă ca obiect de reglementare stabilirea cadrului juridic necesar 
promovării şi dezvoltării producerii eficiente a energiei electrice şi a energiei termice prin 
cogenerare, bazată pe cererea de energie termică utilă, în scopul creşterii eficienţei 
energetice, a economisirii energiei primare şi a îmbunătăţirii securităţii alimentării cu 
energie, în consonanţă cu normele şi exigenţele Uniunii Europene în domeniu. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi din totalul de 20 deputaţi membri ai 
comisiei. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă, expunerea de motive, avizele 
negative primite de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi și Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, avizul fovorabil cu 
observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ nr. 811 din 28 iunie 2010 şi punctele de 
vedere ale Guvernului transmise cu adresa nr. 2456 din 24 septembrie 2010 și nr. 110521 
din 9 mai 2017, prin care nu se susţine adoptarea propunerii legislative.  

În urma dezbaterilor, Comisia pentru industrii şi servicii au hotărât, cu majoritate de 
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere respingerea propunerii 
legislative, având în vedere că soluţiile propuse de iniţiator sunt reglementate generic în 
Legea energiei electrice nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, iar unele 
dintre dispoziţiile Legii energiei electrice nr. 123/2012, cu modificările şi completările 
ulterioare, sunt reglementate detaliat prin Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind 
promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă şi în Hotărârea 
Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare 
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implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza 
cererii de energie termică utilă, ceea ce înseamnă că producerea energiei electrice şi termice 
în cogenerare este deja un domeniu reglementat de actele normative mai sus menţionate.  

De asemenea, propunerea legislativă nu precizează sursele de finanţare necesare 
aplicării măsurilor propuse, încălcându-se astfel dispoziţiile art. 138 alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, care prevăd că nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă  face parte din categoria 
legilor ordinare. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. 
(8) pct.1, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 
 
 
 
 
 
                   VICEPREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
 
                      Bende Sandor                                      Mînzatu Roxana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Consilier parlamentar 
                  Lucian Cumpătă 

 


