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Parlamentul Romdniei

Senat

Comisia pentru energie, infrastructura 

energetica resurse minerale 

Nr. XXI/116/14.07.2020

RAPORT
asupra Propunerii legislative pentru niodificarea §i completarea Legii energiei electrice a

gazelor naturale nr.I23/2012 

L420/2020

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, Comisia pentru energie, infrastructura energetica §i resurse minerale, prin adresa 

iir.L420/2020, a fost sesizata, de catre Biroul Permanent al Senatului, in vederea dezbaterii §i elaborarii 
raportului asupra Propunerii legislative pentru modi/icarea ^i completarea Legii energiei electrice si a 

gazelor naturale nr.123/2012, initiata de Carciumam Florin - senator PSD; Iriza Scarlat - senator 
Independent; Marin Gheorghe - senator PSD; Bejinariu Eugen - deputat PSD; Weber Mihai - deputat 

PSD.
Dezbaterile au avut loc in §edinta comisiei din data de 14 iulie 2020, desfa^urata prin mijloace 

electronice, in conformitate cu procedura aprobata de Biroul Permanent al Senatului, in prezen^a 

majorita^ii senatorilor.
In conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile §i 

completarile ulterioare, la dezbaterea proiectului de lege a participat, on-line, din partea Ministerului 
Economiei, Energiei §i Mediului de Afaceri, secretar de stat Nicolae Havrilet si secretar de stat Dan 

Drago§ Dragan.
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Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare introducerea, in Legea energiei electrice a 

gazelor naturale nr.123/2012, a unei prevederi potrivit careia Strategia energetica a Romaniei si Planul 
National Integral in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice pentru perioada 2021-2030, dupa 

aprobarea in Guvem, sa se adopte de catre Parlament, prin lege, astfel incat sa devina puncte de referinta 

pentru politicile si reglementarile in domeniul energiei, oferind stabilitate §i predictibilitate tuturor 

actorilor din piata.

Consiliul Legislativ avizeaza favorabil.
Comiliul Economic §i Social avizeaza favorabil.
Comisia pentru mediu a transmis aviz negativ.
In urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotarat, cu majoritatea voturilor senatorilorprezenli, 

sa adopte raport de admitere cu amendamente admise care se regasesc in anexa la raport. Prin 

amendamente au fost preluate observatiile de tehnica legislativa ale Consiliului Legislativ.
In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face parte din categoria legilor 

ordinare ?i urmeaza sa fie votata in conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din Constitulia Romdniei.
Potrivit prevederilor art.75 alin.(2) din Constitulia Romaniei §i ale art.92, alin.(7), pct.l din 

Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este prima Camera sesizata.

Pr^diri^te

Senator Ghed.r2he Marin

Secretar

Senator Miron Alexandra Smarandache
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Comisia pentru energie, infrastructura energetica resurse minerale Anexa la RaportuI Nr.XXI/116/14.07.2020

Amendamente admise
La propunerea legislativa pentru niodificarea completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale Dr.123/2012

L420/2020

Nr. ObservafiiText
Legea energiei electrice si a 
gazelor naturale nr.123/2012

Amendamente admiseText propunere legislativa
crt.

1 Amendamentele au 
fast propuse de 
comisie f/ adoptate 
cu unanimitate de 
voturL

Lege
pentru modificarea si completarea 
Legii energiei electrice §i a gazelor 
naturale nr. 123/2012

Nemodificat

Parlamentul Romaniei 
prezenta lege:

adopta

2. Amendament de 
tehnica legislativa 
propus de Consiliul 
Legislativ

Articolul unic - Legea energiei electrice 
§i a gazelor naturale nr.123/2012, 
publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr.485 din 6 iulie 
2012, cu modific^le §i completarile 
ulterioare, se modifica §i se completeaza 
dupa cum urmeaza:

Articolul unic - Legea energiei electrice 
§i a gazelor naturale nr.123/2012, publicata 
in Monitorul Oficial al Rom^iei, Partea I, 
nr.485 din 16 iulie 2012, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, se modifica §i se 
completeaza dupa cum urmeaza:
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3. 1. Alineatul (1) al articolului 4 se 
modifica si va avea urmatorul cuprins: Nemodificat

Art. 4. -
(1) Strategia energetica na|ionala 
define§te obiectivele sectorului 
energiei electrice pe termen mediu 

lung modalitatile de realizare 
a acestora, in condi^iile asigurarii 
unei dezvoltari durabile a 
economiei nalionale. Strategia 
energetica se elaboreaza de 
ministerul de resort §i se aproba de 
Guvem,
organiza^iilor neguvemamentale, a 
partenerilor social! §i a 
reprezentan^ilor mediului de 
afaceri.

(1) Strategia energetica na^ionala 
define§te obiectivele sectorului energiei 
electrice pe termen mediu si lung si 
modalitatile de realizare a acestora, in 
condijiile asigurarii unei dezvoltari 
durabile a economiei nationale. Strategia 
energetica se elaboreaza de ministerul de 
resort, se aproba de Guvem, cu 
consultarea organizatiilor
neguvemamentale, a partenerilor sociali 
§i a reprezentan^ilor mediului de afaceri 
i^i se adopta de catre Parlament, prin 
lege.

consultareacu

Amendament 
tehnica legislative 
propus de Consiliul 
Legislativ.

de4. 2.Dupa alineatul (1) al articolului 4 se 
introduce un nou alineat, alin.(l’), cu 
urmatorul cuprins:

2.Dupa alineatul (1) al articolului 4 se 
introduce un alineat nou, alin.(l^), cu 
urmatorul cuprins:

(1*) Planul National Integrat in Domeniul 
Energiei §i Schimbarilor Climatice 2021- 
2030, define§te obiectivele sectorului 
energiei electrice pe toate cele 5 
dimensiuni ale Uniunii Energetice: 
securitate energetica §i solidaritate, piata 
interna, decarbonarea, eficienta

(1*) Planul National Integrat in Domeniul 
Energiei §i Schimbarilor Climatice pentru 
perioada 2021- 2030, defineste obiectivele 
sectorului energiei electrice pe toate cele 5 
dimensiuni ale uniunii energetice: 
securitate energetica, piata interna, 
decarbonizarea, eficienta energetica,
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energetica, cercetare 
inovare. Planul National Integral in 
Domeniul Energiei Schimbarilor 
Climatice

dezvoltare cercetare, inovare $i competitivitate. 
Planul National Integral in Domeniul 
Energiei §i Schimbarilor Climatice pentru 
perioada 2021-2030 se elaboreaza de 
ministerul de resort $i Ministerul Mediului, 
Apelor Padurilor, in baza strategiei 
energetice nafionale, se aproba de Guvem,

organiza|iilor 
neguvemamentale, a partenerilor social! §i 
a reprezentanlilor mediului de afaceri §i se 
adopta de catre Parlament, prin lege.

2021-2030pentru
elaboreaza de ministerul de resort si 
Ministerul Mediului, in baza strategiei 
energetice, se aproba de Guvem, cu

se

consultarea organizatiilor 
neguvemamentale, a partenerilor social! 
§i a reprezentantilor mediului de afaceri 
§i se adopta de catre Parlament, prin lege.

consultareacu

Amendament de 
tehnica legislative 
propus de Consiliul 
Legislativ.

5. 3. Dupa litera k) a articolului 6 se 
introduce o litera noua, k^), cu 
urmatorul cuprins:

3. La articolul 6, dupa litera k) se 
introduce o noua litera, k^), cu urmatoml 
cuprins:

Art. 6. -
Ministerul de resort elaboreaza 
strategia energetica nationals §i 
politica energetica §i asigura 
ducerea la indeplinire a acesteia, 
in conditiile prevederilor prezentei 
legi, avand urmatoarele atribu^ii 
principale:

k’) implementeaza, impreuna cu 
Ministerul Mediului fi cu celelalte 
autorita^i ale statului competente in 
domeniu, Planul National Integral in 
Domeniul Energiei §i Schimbarilor 
Climatice pentru 2021-2030;

k^) implementeaza, impreuna cu Ministeml 
Mediului, Apelor §i Padurilor ?i cu 
celelalte autoritati ale statului competente 
in domeniu, Planul National Integral in 
Domeniul Energiei §i Schimbarilor 
Climatice pentm perioada 2021-2030;
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