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A  V  I  Z 

asupra propunerii legislative pentru protejarea românilor şi întreprinderilor 

româneşti de criza energetică 

 

 

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

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru politică 

economică, reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, cu 

propunerea legislativă pentru protejarea românilor şi întreprinderilor româneşti de 

criza energetică, transmisă cu adresa  nr. Pl-x 741/2022 din 23 noiembrie 2022, 

înregistrată sub nr. 4c-1/684 din data de 24 noiembrie 2022. 

Această propunere legislativă a fost respinsă de către Senat, în ședința din                                 

21 noiembrie 2022, în calitate de primă Cameră sesizată. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale          

art. 92 alin.(9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Potrivit reglementărilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 

propunerea legislativă menționată mai sus, în ședința din data de 13 martie 2023.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri 

temporare în vederea reducerii creșterii prețurilor la energie și gaze naturale, care să nu 

distorsioneze piața de energie electrică și de gaze naturale și care să se adreseze tuturor 

consumatorilor. 

Membrii Comisiei au analizat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea 

de motive, avizul negativ al Consiliului Legislativ,  transmis cu adresa 1.140 din data 

de 17 octombrie 2022, punctul de vedere nefavorabil, primit din partea Consiliului 

Economic și Social, transmis prin adresa nr. 6256 din data de  4 octombrie 2022, precum 

și punctul de vedere al Consiliului Concurenței, transmis cu adresa nr. RG/13589 din 

26 octombrie 2022.  

În cadrul dezbaterilor a fost analizat faptul că, în conformitate cu prevederile 

art.15 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările 
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ulterioare, nu este prezentată fișa financiară, așa cum este prevăzut de art.15 din Legea 

responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, în cazul unei inițiative legislative a cărei adoptare determină 

majorarea cheltuielilor bugetare.  

De asemenea, în cadrul dezbaterilor a fost subliniat faptul că propunerea 

legislativă conține dispoziții cu caracter retroactiv, ceea ce contravine principiului 

neretroactivității legii, consacrat de Constituția României, republicată. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi                 

(5 voturi împotrivă),  avizarea negativă a propunerii legislative pentru protejarea 

românilor şi întreprinderilor româneşti de criza energetică. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 
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