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AVIZ 

asupra propunerii legislative pentru protejarea rezervei de gaze naturale a României şi 
interzicerea exploatării resurselor naturale prin metode neconvenţionale care periclitează 

siguranţa mediului 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu 
propunerea legislativă pentru protejarea rezervei de gaze naturale a României şi interzicerea exploatării 
resurselor naturale prin metode neconvenţionale care periclitează siguranţa mediului, trimisă cu adresa nr. 
Pl. x. 102 din 3 martie 2014 şi înregistrată cu nr. 4c-11/216 din 3 martie 2014. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională. 

Potrivit dispoziţiilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din  19 martie 2014. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 25  
februarie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare protejarea rezervei de gaze naturale a României şi 
propune interzicerea exploatării resurselor naturale prin metode neconvenţionale care periclitează siguranţa 
precum şi interzicerea  exportării hidrocarburilor lichide sau gazoase provenite din exploatări efectuate pe 
teritoriul naţional al României şi anularea acordurilor petroliere ce prevăd exploatări experimentale pentru 
identificarea resurselor petroliere neconvenţionale pe teritoriul României. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi avizul 
favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis cu adresa nr. 1149 din 23 octombrie 
2013. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea negativă a iniţiativei legislative, întrucât soluţiile legislative preconizate în iniţiativa legislativă nu 
sunt compatibile cu cadrul juridic actual iar în domeniul gazelor naturale obiectivele Uniunii Europene sunt 
exprimate, printre altele, prin intermediul Directivei 2009/73/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale şi de abrogare a 
Directivei 2003/55/CE, directivă ce reglementează instituirea pieţei interne a gazelor naturale. Totodată, 
Tratatul de instituire a Comunităţii Europene în vederea creării unei pieţe comune la nivel European, interzice 
între statele membre restricţiile cantitative la export, precum şi orice măsuri cu efect echivalent. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor 
ordinare.  
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