
 

 
Parlamentul  României 

Camera Deputaților 
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  

ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 

 
 

Nr. 4c-7/ 766 

Bucureşti,   6.12.2022 

A V I Z 

asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.134/2022 privind unele măsuri în vederea protejării consumatorului final în ceea ce 

priveşte utilizarea materialelor lemnoase şi a produselor derivate din lemn, pentru 

încălzirea locuinţei în sezonul rece 

 

 

    În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică și amenajarea 

teritoriului a fost sesizată, pentru avizare, în procedură de urgență, prin adresa nr. PLx.707/2022 din 9 

noiembrie 2022 cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.134/2022 

privind unele măsuri în vederea protejării consumatorului final în ceea ce priveşte utilizarea materialelor 

lemnoase şi a produselor derivate din lemn, pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece. 

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, membrii Comisiei pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului au 

examinat proiectul de Lege mai sus  menţionat în şedinţa din data de 5 decembrie 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi avizarea 

favorabilă a proiectului de Lege cu un amendament admis prezentat în Anexa nr. 1 și amendamente respinse 

prezentate în Anexa nr. 2, anexe care fac parte integrantă din prezentul aviz. 

 

 

 

                     PREŞEDINTE SECRETAR, 

         Simona BUCURA-OPRESCU Christine THELLMANN 

 

 

 
Șef serviciu Cristian BITEA 

Consilier parlamentar, Elena HRINCESCU 

elena.hrincescu
Conform cu originalul



Anexa nr. 1 

PL-x nr.707/2022 

AMENDAMENT ADMIS 

 

Nr. 

crt. 

Text 

OUG nr.134/2022 

Text  

adoptat de Senat 

Amendament propus  

(autorul/autorii amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor  

0 1 2 3 4 

1.   LEGE 

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a  

Guvernului nr.134/2022 privind unele 

măsuri în vederea protejării consumatorului 

final în ceea ce privește utilizarea 

materialelor lemnoase și a produselor  

derivate din lemn, pentru încălzirea locuinței 

în sezonul rece 

Nemodificat  

2.    Articol unic. – Se aprobă Ordonanța  de 

urgență a Guvernului nr.134 din 5 octombrie 

2022 privind unele măsuri în vederea protejării 

consumatorului final în ceea ce privește 

utilizarea materialelor lemnoase și a produselor  

derivate din lemn, pentru încălzirea locuinței în 

sezonul rece, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.970 din 5 octombrie  2022 

Nemodificat 

 

 

3.   

 

 

Art.1 

...................................................... 

 

(2) Prețurile finale facturate se 

plafonează la maxim 1500 lei/tonă, 

cu TVA inclus, pentru brichete din 

lemn, și la maxim 2000 lei/tonă, cu 

TVA inclus, pentru peleții din lemn. 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

„Art.1. - La articolul 1, alineatul (2) 

se modifică și va avea următorul 

cuprins. 

 

…………………………………. 

 

“ (2) Prețurior finale facturate li se 

va aplica o cotă de TVA de 5%, 

prin modificarea art.291 alin. (3) 

lit.m) din Legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal, măsura 
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........................................................ urmând a avea caracter 

permanent.” 

 

 

 

 

Autor: membri ai Comisiei (PNL, 

PSD, UDMR,USR și AUR ) 
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Anexa nr. 2 

PL-x nr.707/2022 

AMENDAMENTE RESPINSE 

 

Nr. 

crt. 

Text 

OUG nr.134/2022 

Amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivația 

1.susținerii amendamentelor 

2.respingerii amendamentelor 

Camera decizională 

0 1 3 4  

1.  

Art.1 

 

 

(1) Prețurile finale facturate se 

plafonează la maxim 400 lei/mc cu 

TVA inclus pentru următoarele 

sortimente de materiale lemnoase, 

necesare pentru încălzire în sezonul 

rece: 

a) lemn de foc;  

b) resturi de lemn; 

c) tocătură provenită din lemn; 

d) rumeguș. 

 

 

 

 

La Articolul 1 se modifică alin. (1) 

și va avea următorul cuprins: 

 

 

Art. 1-(1) Prețurile finale de 

facturare per mc nu pot include o 

cotă de profit mai mare de 5% 
pentru următoarele sortimente de 

materiale lemnoase, necesare 

pentru încălzire în sezonul rece: 

a) lemn de foc;  

b) resturi de lemn; 

c) tocătură provenită din lemn; 

d) rumeguș. 

 

 

 

 

 

Autor :  deputat Ilie-Alin 

Coleșa(AUR) 

 

 

 

 

1.Modalitatea de evitare a unui preț 

speculativ prin specificarea unui preț 

maxim per m3 de lemn de foc este 

conceptual greșită deoarece prețul final 

de facturare depinde de foarte mulți 

factori a.î. vom avea prețuri corecte 

foarte diferite în funcție de costurile de 

prelucrare, costurile cu transportul, cu 

ambalarea, șamd, toate acestea 

constituind variabile pe care nu le 

putem cunoaște. Cea mai bună 

modalitate de evitare a unui preț 

speculativ pe o piață dezechilibrată 

este prin reglementarea strictă a marjei 

de profit maxim aplicabilă. 

2. Respins prin vot 

 

 

 

Camera Deputaților  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Art. 1 

 

La Articolul 1 se modifică alin. (2) 

și va avea următorul cuprins: 

1.Modalitatea de evitare a unui preț 

speculativ prin specificarea unui preț 
Camera Deputaților 
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(2) Prețurile finale facturate se 

plafonează la maxim 1500 lei/tonă, 

cu TVA inclus, pentru brichete din 

lemn, și la maxim 2000 lei/tonă, cu 

TVA inclus, pentru peleții din lemn. 

 

 

 

Art.1-(2) Prețurile finale facturate 

per tonă pentru brichetele și peleții 

din lemn nu pot include o cotă de 

profit mai mare de 5% . 

 

Autor :  deputat Ilie-Alin 

Coleșa(AUR) 

 

maxim per tona de brichete sau peleți 

din lemn este conceptual greșită 

deoarece prețul final de facturare 

depinde de foarte mulți factori a.î. vom 

avea prețuri corecte foarte diferite în 

funcție de costurile de prelucrare, 

costurile cu transportul, cu ambalare, 

șamd, toate acestea constituind 

variabile pe care nu le putem cunoaște. 

Cea mai bună modalitate de evitare a 

unui preț speculativ pe o piață 

dezechilibrată este prin reglementarea 

strictă a marjei de profit maxim 

aplicabilă. 

2. Respins prin vot 

 

 

 

 

 

 

 

 


