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AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei 
electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, a Legii petrolului nr.238/2004, precum şi 

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2014 privind 
exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de 

actionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice 
"Transelectrica" -S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaza Naturale" 

Transgaz"-S.A.Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă  cu proiectul de Lege  pentru modificarea şi 
completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, a Legii petrolului 
nr.238/2004, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2014 
privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de 
actionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice 
"Transelectrica" -S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaza Naturale" Transgaz"-
S.A.Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative, trimis cu adresa nr. PL-x 369 din 
2 septembrie 2014, înregistrată cu nr.4c-11/836 din  3 septembrie  2014. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins proiectul de lege 
în şedinţa din 25 august  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 prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut proiectul de lege în 
şedinţa din  9 septembrie 2014. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea 
de motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.764 din 27 iunie 2014. 

 În urma dezbaterilor, cu unanimitate de  voturi, s-a hotărât avizarea  
favorabilă  a proiectului de lege.  

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face 
parte din categoria legilor organice. 
 
 
               PREŞEDINTE,                                                 SECRETAR, 
           Bogdan Liviu CIUCĂ                            Sorin Constantin STRAGEA 

 
 Consilier  
 Florica Manole 



Şef serviciu 
Ciprian Bucur 


		2014-09-11T08:31:09+0300
	Florica D. Manole




