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AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.121/2014 
privind eficienţa energetică 

 
În conformitate cu prevederile art.95 �i 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în 
procedură de urgen�ă, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.121/2014 privind eficienţa energetică, trimis cu adresa nr. P.l. x. 184 din 20 aprilie 2016 şi 
înregistrat cu nr. 4c-11/568 din 21 aprilie 2016. 

Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 95 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul a aprobat proiectul de lege în �edin�a din 11 aprilie 2016. 
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a 

dezbătut proiectul de lege  în şedinţa din 25 aprilie 2016. 

Proiectul de lege  are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.121/2014 privind eficienţa energetică, în scopul transpunerii complete a Directivei 2012/27/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică, de 
modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 
2006/32/CE. Astfel, proiectul de act normativ introduce prevederi necesare clarificării modului în 
care organismele publice sunt încurajate să achiziţioneze doar produse, servicii, lucrări sau clădiri 
cu performanţe înalte de eficienţă energetică. De asemenea, au fost individualizate criteriile pentru 
fiecare măsură de politică energetică. 

 Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege  supus avizării, expunerea de motive şi 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.140/19.02.2016.  

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate  
de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

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

                                         
                        VICEPREŞEDINTE,                                            SECRETAR, 
                      Ciprian Nicolae NICA                         Sorin Constantin STRAGEA 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Alexandra Muşat 


		2016-05-03T10:22:13+0300
	Florica D. Manole




