
PARLAMENTUL ROMANIEI 
SENAT

Cotnisia pentru buget, finance, activitate bancara pia^a de capital

Nr. XXU/410/13.07.2020

AVIZ

la proiectul de lege privind aprobarea Ordonan(ei de urgen^a a Guvernului 
nr.106/2020 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a 

gazelor naturale nr.123/2012, precum si pentru modificarea unor acte
normative

Comisia pentru buget, finance, activitate bancara §i pia^a de capital, prin adresa 
L415/2020! a fost sesizata, in vederea mtocmirii avizului, cu proiectul de lege privind 
aprobarea Ordonanfei de urgenfa a Guvernului nr.106/2020 pentru modificarea si 
completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012, precum si 
pentru modificarea unor acte normative, ini^iat de Guvernul Romaniei.

In sedinta din data de 13.07.2020, care s-a desfasurat prin mijioace electronice, 
in conformitate cu prevederile art.133^ din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, membrii comisiei au analizat proiectul de lege §i 
au hotarat, cu majoritate de voturi, sa adopte un aviz favorabil cu un amendament 
admis cuprins in anexa, care face parte integrants din prezentul aviz.

Secretar,Pre^edinte, 

Senator Viorel Arca^ Senator Romulus Bulacu

Domnului senator Gheorghe Marin

Pre^edintele Comisiei pentru energie, infrastructurd energeticd resurse minerale

Redactat: A. Clapan/Avizat: Cons, coord. Mihaela Spiridon



Anexa laavizul nr.XXII/410/13.07.2020

AMENDAMENT ADMIS

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

L415/2020

Nr. Observa^iiAmendament admisTextOUG 106/2020
crt.

Amendament admis de Comisia 
pentru buget, finance, activitate 
bancard piapd de capital, cu 
majoritate de voturi.

1. ArtIV. - Taxele aferente autoriza^iilor de 
exploatare a jocurilor de noroc prevazute 
m Ordonan^a de urgen^a a Guvernului nr. 
77/2009 privind organizarea §i 
exploatarea jocurilor de noroc, aprobata 
cu modificari §i completari prin Legea 
nr.246/2010, cu modificarile 
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 COVlD-19, cu modificarile 
5i completarile ulterioare, prelungita prin 
Hotararea Guvernului nr.476/2020

Art IV - se elimina

Autor: Comisia pentru buget, finance, 
activitate bancara ^i piafa de capital



privind prelungirea starii de alerta pe 
teritoriul Romaniei §i masurile care se 
aplica pe durata acesteia pentru 
prevenirea combaterea efectelor
pandemiei de COVID- 19, in care activitatea 
desfa^urata de ace^tia este suspendata.


