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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice 

Bucureşti,17.10.2022 
Nr. 4c-5/576 

 

Către,   
Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 
Comisia pentru industrii și servicii 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului  

nr.112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare 
din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor 

regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici și mijlocii, 
energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților publice locale, precum și 
unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative 
 (PLx. 549/2022) 

 

             În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere şi avizare,  în procedură de urgență cu proiectul 
de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului  nr.112/2022 privind instituirea unor 
măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul 
eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici 
și mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților publice locale, precum și unele 
măsuri în domeniul specializării inteligente, precum și pentru modificarea și completarea unor acte 
normative  transmis cu adresa nr. PLx. 549  din 4 octombrie  2022  şi înregistrat la Comisie cu nr.4c-
5/550/05.10 .2022. 

  Potrivit prevederilor art. 76 alin (2)  din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct. 
1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare  Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

  Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu avizul nr. 
829/14.07.2022, cu observaţii şi propuneri. 

  Potrivit prevederilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare Comisia a dezbătut  proiectul de Lege supus avizării în şedinţa din 11.10.2022. 

   În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi  avizarea favorabilă a 
proiectului de lege, cu amendamentul admis prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezentul aviz. 

    În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
      PREŞEDINTE,                                                                 SECRETAR, 
Florin Ionuț BARBU                                                                                     Constantin BÎRCĂ 
                                                                                                       
  Șef serviciu Anton Păștinaru 
 
Consilier parlamentar dr. Gabriela  Amalia Ciurea

gabriela.ciurea
Comisii
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Anexă 
AMENDAMENT ADMIS 

 
 

Nr.  
crt. 

Text OUG 112/2022 Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

1. Art. 19.- 
 
lit.h) surse regenerabile de energie – 
reprezintă sursele de energie așa cum sunt 
definite la lit. ac) art. 2 din Legea nr. 
220/2008, cu modificările și completările 
ulterioare, cu excepția biomasei; 

La articolul 19, litera h) va avea 
următorul cuprins: 
„h) surse regenerabile de energie – 
reprezintă sursele de energie așa cum 
sunt definite la lit. ac) art. 2 din Legea 
nr. 220/2008, cu modificările și 
completările ulterioare; 

La articolul 19, litera h) va avea 
următorul cuprins: 
„h) surse regenerabile de energie – 
reprezintă sursele de energie așa cum 
sunt definite la lit. ac) art. 2 din Legea 
nr. 220/2008, cu modificările și 
completările ulterioare, și din Legea 
nr. 248/2022 
privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 143/2021 
pentru modificarea și completarea 
Legii energiei electrice și a gazelor 
naturale nr. 123/2012, precum și 
pentru modificarea unor acte 
normative; 
Autor amendament: 
Deputat AUR Lilian SCRIPNIC 
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