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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
București, 10.05.2022 

Nr. 4c-8/236 
 

AVIZ 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
Legii-nr. 121/2014 privind eficienţa energetică 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 

pentru mediu și echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere și avizare cu 

propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii-nr. 121/2014 

privind eficienţa energetică, trimisă cu adresa nr. Pl-x 23/2022 şi 

înregistrată cu nr.4c-8/42 din 08 februarie 2022. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.121/2014, în sensul prelungirii termenului pentru 

montarea sistemelor de măsurare a consumurilor de energie pentru 

încălzire/răcire şi apă caldă pentru apartamente sau spaţii cu altă destinaţie 

decât cea de locuit, până la data de 31 decembrie 2022. 

Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă cu 

observații și propuneri (926 din 18.11.2021). 

Consiliul Economic și Social avizează favorabil propunerea 

legislativă (7886 din 23.11.2021). 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în ședința din 2 februarie 2022. 

Potrivit prevederilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia a dezbătut 
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propunerea legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din data de 10 mai 

2022. 

La dezbaterea propunerii legislative au participat în calitate de invitați,  

domnul Podașcă Cristian  și domnul Dumitru Ion, șefi serviciu în cadrul 

Autorității Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei.  

În urma dezbaterilor, deputații prezenți au hotărât, cu majoritate de 

voturi, avizarea negativă a propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii-nr. 121/2014 privind eficienţa energetică. 

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, propunerea legislativă 

face parte din categoria legilor ordinare. 

În conformitate cu prevederile art. 75 alin. (1) din Constituţia 

României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera 

Deputaţilor este Cameră decizională. 
 

 

 

PREȘEDINTE,   

George-Cătălin STÂNGĂ 

 

 

 
Expert parlamentar, 
Andreea-LarisaVlasin 


