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A V I Z  

asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a 

Guvernului nr.153/2022 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali 

din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 

martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul energiei şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali 

din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 

martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul energiei 

 

 

 În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin. (3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru egalitatea de şanse pentru  femei şi 

bărbaţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgență,  asupra 

Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului 

nr.153/2022 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de 

energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 

domeniul energiei şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de 

energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 

domeniul energiei - PLx.763/2022, Camera Deputaților este Cameră decizională. 



Potrivit prevederilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia a dezbătut proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din 

19 decembrie 2022. 

Membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, 

expunerea de motive și avizul favorabil al Consiliului Legislativ. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi a hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.

   

 

PREŞEDINTE, 

 

Dan TANASĂ 


