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Comisia economica, industrii servicii

Nr. XX/409/14.07.2020

AVIZ
la proiectui de lege privind aprobarea Ordonanfei de urgenfa a Guvernului nr.106/2020 pentru 

modiflcarea §i completarea Legii energiei electrice §i a gazelor naturale nr,123/2012, precum §i
pentru modiflcarea unor acte normative

Comisia economica, industrii §i servicii a fost sesizata cu adresa nr. L415/2020 pentru dezbaterea 

§i avizarea proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanfei de urgenfd a Guvernului nr. 106/2020pentru 

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

modificarea unor acte normative, initial de Guvemul Romaniei.
In §edinta din data de 14 iulie 2020, desfa§urata prin mijloace electronice §i la sediul Senatului, 

Comisia economica, industrii §i servicii a analizat proiectui de lege §i a hotarat in unanimitate de voturi 
sa adopte aviz favorabil cu un amendament admis cuprins in anexa la aviz.

PRE§EDINTE, SECRETAR,

\
i^=^talin Z. Senator Silvia-Monica DINICASenator FIR

Domnului Senator, Gheorghe MARIN

Pre$edintele Comisiei pentru energie, infrastructura energetica $i resurse minerale



Anexa la Avizul nr.XX/409/14.07.2020Comisia economica, industrii servicii

AMEND AMENT ADMIS

la proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.106/2020 pentru modificarea completarea Legii 
energiei electrice a gazelor naturale nr.123/2012, precum pentru modificarea unor acte normative

(L415/2020)

ObservafiiAmendament admisText proiect de legeNr.
Crt.

Amendament propus de senator 
PSD Stefan Mihu admis cu 
majoritate de voturi.

Art.IV. Taxele aferente autorizatiilor de exploatare 
a jocurilor de noroc prevazute in Ordonanta de 
urgenfa 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 combaterea 
efectelor

1.
Art.IV se abroga

pandemiei
19, m care activitatea desfa^urata de ace^tia este 
suspendata.

de COVH)-


