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Comisia pentru afaceri europene
Nr. LXII/274/08.07.2020

AVIZ
la

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanpei de urgenfa a Guvernului nr.106/2020 
pentru modiflcarea completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale 

nr.123/2012, precum si pentru modiflcarea unor acte normative

Comisia pentru afaceri europene a fost sesizata, prin adresa nr. L415/2020, in 
vederea mtocmirii avizului la Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanfei de 
urgenfa a Guvernului nr.106/2020 pentru modiflcarea si completarea Legii energiei 
electrice si a gazelor naturale nr.123/2012, precum si pentru modiflcarea unor acte 
normative, L415/2020.

In §edinfa din 8 iulie 2020, Comisia pentru afaceri europene a analizat proiectul de 
lege §i a hotarat, cu majoritatea de voturi sa adopte aviz favorabil, cu un amendament 
admis cuprins in anexa, care face parte integranta din prezentul aviz.

In conformitate cu prevederile articolului 133^ din Regulamentul Senatului, cu 
modificarile si completarile ulterioare, sedinta comisiei a avut loc prin mijloace electronice.

Proiectul de ordonanta de urgenta are ca obiect modiflcarea si completarea Legii 
energiei electrice a gazelor naturale nr.123/2012 cu modificarile si completarile ulterioare, 
precum si modiflcarea Legii nr. 256/2010 privind unele masuri necesare pentru 
implementarea operatiunilor petroliere de catre titularii de acorduri petroliere referitoare 
la perimetre petroliere offshore.

Totodata, se preconizeaza modiflcarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobata prin Legea 
nr.246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, m sensul ca taxele aferente 
autorizafiilor de exploatare a jocurilor de noroc sunt suspendate pe perioada starii de 
alerta, instituita prin Hotararea Guvernului nr. 394/2020, perioada m care activitatea 
desfa^urata de ace§tia este suspendata [Art.IV).

Pre^edi/nta,
Senator

Secretar,
Senator CatdUn TOMA

Domnului senator MARIN N. Gfporghe
Pre^edintele Comisiei pentru energie, infrastructurd energeticd resurse minerale

Intocmit de Consilier raportor CAE - Mihai ANGHEL



Comisia pentru Afaceri Europene Anexa la Aviz

Amendament

admis

la

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonan^ei de urgenja a Guvernului nr.106/2020 pentru modificarea si completarea Legii energiei 
electrice si a gazelor naturale nr.123/2012, precum §i pentru modificarea unor acte normative

L415/2020

TextOUG 106/2020Nr.crt. Text Amendamente Motivare

Prezentul proiect nu este insotit de avizele 
prevazute de actele normative in vigoare, nefiind 
mdeplinite conditiile prevazute de Legea nr.24/2000, 
republicata cu modificarile, completarile ulterioare, si de 
Hotararea Guvernului nr.561/2009 pentru aprobarea 
Regulamentului privind procedurile, la nivelul 
Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea 
proiectelor de documentc de politic! pubiice, a 
proiectelor de actc normative

In aceste conditii, proiectul nu poate fi adoptat 
in aceasta forma, iar dispozijiile artIV ar trebui sa fie 
continute intr-un act normativ distinct.

In acest sens s-a pronuntat Curtea 
Constitutionala prin Decizia nr.214 din 9 aprilie 
2019 care, la paragratul 44, constata: "[•*) Curtea nu 
poate trece cu vederea modul defectuos in care Guvernul 
a inteles sa reglementeze prin acelasi act normativ doua 
domenii distincte, fara nici o legatura intre ele.

0 astfel de reglementare contravine normelor de 
tehnica legislativa cuprinse in art. 14 - Unicitatea 
reglementarii in materie din Legea nr.24/2000, potrvit 
carora ,RegIementarile avand acelasi obiect se cuprind de 
requia intr-un sinqur act normativ " alin.fl______________

1. ArtIV. - Taxele aferente autorizafiilor 
de exploatare a jocurilor de noroc 
prevazute m Ordonanja de urgenja a 
Guvernului nr. 77/2009 privind 
organizarea §i exploatarea jocurilor de 
noroc, aprobata cu modificari §i 
completari prin Legea nr.246/2010, 
cu modificarile §i completarile 
ulterioare, nu sunt datorate de catre 
operatorii care exploateaza jocuri de 
noroc tradifionale pe perioada starii 
de alerta, instituita prin Hotararea 
Guvernului nr. 394/2020 privind 
declararea starii de alerta §i masurile 
care se aplica pe durata acesteia 
pentru prevenirea §i combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, 
prelungita prin Hotararea Guvernului 
nr.476/2020 privind prelungirea 
starii de alerta pe teritoriul Romaniei 
§i masurile care se aplica pe durata 
acesteia pentru prevenirea $i

Art IV se elimina.

Autorul amendamentului:



combaterea efectelor pandemiei de 
COVID- 19, in care 
desfa§urata de acejtia este 
suspendata.

Senator Gabriela CRETU In cazul de fata cele doua materii nu sunt conexe, 
vizeaza scopuri diferite, astfel ca reglementarea lor 
printr-un singur act normativ nu numai ca nu era 

necesara, dar impieteaza asupra unicitatii 
reglementarii in materie, ca exigenta a tehnicii 

legislative

activitatea


