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AVIZ

referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.128 din 31 iulie 2020 privind unele 

măsuri pentru instituirea Programului naţional de racordare a populaţiei şi 

clienţilor noncasnici Ia sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale 

aprobată prin Legea 214/2020 (b337/l,07.2021)

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.128 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru instituirea 

Programului naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici Ia sistemul inteligent de 

distribuţie a gazelor naturale aprobată prin Legea 214/2020 (b337/1.07.2021).
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în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în şedinţa 

din data de 20.07.2021, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează FAVORABIL prezentul proiect de act normativ.

Preşedinte, -

Bogdan SIMIOIS /
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