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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte                                         Bucureşti, 18 octombrie 2022                    
şi problemele minorităţilor naţionale                                                                               PL-x 551/2022  
                                                                                                                 

      Domnului deputat 
        Costel Neculai DUNAVA 

Preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
 

Domnului deputat 
      Sándor BENDE 
Preşedintele Comisiei pentru industrii și servicii 

          

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi 
gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative din domeniul energiei 
 

În conformitate cu prevederile art.95 și art.117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
Biroul Permanent a trimis Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, 
cu adresa nr. PL-x 551/2022 din 4 octombrie 2022 - spre dezbatere şi avizare în procedură de urgență - 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.119/2022 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile 
aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 
martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, 
înregistrat sub nr.4c-6/610 din 5 octombrie 2022.   
           Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
          În şedinţa din 18 octombrie 2022, membrii comisiei au examinat proiectul de lege, în 
conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor şi, în urma 
dezbaterilor, au hotărât, cu majoritate de voturi, să îi acorde aviz favorabil, cu amendamente 
admise, prezentate în anexa la prezentul aviz. 
         În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 
 

PREŞEDINTE, 
 

Deputat 
Iusein IBRAM 

 
 
 

 
Întocmit: consilier parlamentar Laurenţiu Gheorghiu    

elena.zorila
Conf cu originalul
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Anexa 1    

AMENDAMENTE ADMISE  

 

Nr. 
Crt. 
 

Text ordonanță  Text adoptat de Senat  
 

Text amendamente 
(autorul amendamentului)  

Motivare 

  Articol unic. - Se aprobă 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului  nr. 119 din 1 
septembrie  2022 pentru 
modificarea  și completarea 
Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 27/2022 privind 
măsurile aplicabile clienților 
finali din piața de energie 
electrică și gaze naturale în 
perioada 1 aprilie 2022 – 31 
martie 2023, precum și pentru 
modificarea și completarea unor 
acte normative din domeniul 
energiei, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
864 din 1 septembrie 2022, cu 
următoarele modificări și 
completări:

  

 
 

Art. I. - Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 
27/2022 privind măsurile 
aplicabile clienților finali 
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din piața de energie electrică 
și gaze naturale în perioada 

1 aprilie 2022-31 martie 
2023, precum și pentru 

modificarea și completarea 
unor acte normative din 

domeniul energiei, publicată 
în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 274 
din 22 martie 2022, 

aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 

206/2022, cu modificările și 
completările ulterioare, se 
modifică și se completează 

după cum urmează: 
 
 

1. Articolul 1 se modifică 

și va avea următorul 

cuprins:  

„Art. 1. - (1) Prin derogare 

de la prevederile art. 80 alin. 

(2) din Legea energiei 

electrice și a gazelor 

naturale nr. 123/2012, cu 

modificările și completările 

ulterioare, pentru consumul 
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realizat în perioada 1 

septembrie 2022-31 august 

2023, prețul final facturat 

plafonat de către furnizorii 

de energie electrică este: 

 
 
 

a) maximum 0,68 lei/kWh, 

cu TVA inclus, în cazul 

clienților casnici al căror 

consum mediu lunar realizat 

la locul de consum în anul 

2021 este cuprins între 0-

100 KWh inclusiv; 

 

1. La articolul I, punctul  1, 

litera a) a alineatului (1) al 

articolului 1 se modifică și va 

avea următorul cuprins:  

a) maximum 0,68 lei/kWh, 

cu TVA inclus, în cazul 

clienților casnici al căror 

consum mediu lunar realizat 

la locul de consum în anul 

2021 este cuprins între 0-100 

KWh inclusiv sau al căror 

consum lunar este cuprins 

între 0-100 kWh, pentru o 

cantitate de 100 kWh; în 

cazul depășirii consumului 
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lunar de 100 kWh, se aplică 

prevederile lit. b);”  

 
 

 2. La art.  I, punctul 1, după 
litera a) a alineatului (1) al 
articolului 1 se introduc două noi 
litere,  lit. a1) și a2), cu următorul 
cuprins:  
a1) prin excepție de la litera a), 
0.68 lei/kWh, cu TVA inclus, în  
cazul clienților casnici care 
utilizează dispozitive, aparate sau 
echipamente medicale necesare 
efectuării tratamentelor, în baza 
declarației pe propria 
răspundere, pentru întreg 
consumul realizat;  
a2) prin excepție de la litera a), 
0.68 lei/kWh, cu TVA inclus, în 
cazul clienților casnici care au în 
întreținere cel puțin 3 copii cu 
vârsta de până în 18 ani, 
respectiv 26 de ani, în cazul în 
care urmează o formă de 
învățământ, pentru întreg 
consumul realizat;” 

  

1. b) maximum 0,80 lei/kWh, 

cu TVA inclus, în cazul 

3. La articolul I punctul 1, 
literele b) și c) ale 

Lit. b) alin. (1) a art. 1, de la Art.I 
punctul 1 din forma adoptată de 
Senat se modifică și se 

 
În lunile reci (octombrie 
- martie) consumul de 
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clienților casnici al căror 

consum mediu lunar realizat 

la locul de consum în anul 

2021 a fost între 100,01-300 

kWh, pentru un consum 

lunar care este de maximum 

255 kWh. Consumul de 

energie electrică ce 

depășește 255 KWh/lună se 

facturează conform 

prevederilor art. 5 alin. (1); 

 

alineatului (1) al articolului 
1 se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 

b) maximum 0,80 lei/kWh, 
cu TVA inclus, în cazul 
clienților casnici al căror 
consum mediu lunar realizat 
la locul de consum în anul 
2021 a fost între 100,01 - 300 
kWh sau al căror consum 
lunar este cuprins între 
100.01 - 300 kWh, pentru o 
cantitate de maximum 255 
kWh. Consumul de energie 
electrică ce depășește 255 
KWh/lună se facturează 
conform prevederilor art.5; 

completează astfel: 

b) maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA 
inclus, în cazul clienților casnici al 
căror consum mediu lunar realizat 
la locul de consum în anul 2021 a 
fost între 100,01 - 300 kWh, sau al 
căror consum lunar este cuprins 
între 100,01 - 300 kWh, respectiv 
este cuprins între 100,01 - 500 
kWh pentru perioada 01 
octombrie 2022 - 31 martie 2023. 
Consumul de energie electrică ce 
depășește 300 kWh/lună, respectiv 
500 kWh/lună pentru perioada 01 
octombrie 2022 - 31 martie 2023, 
se facturează conform prevederilor 
art.5; 

 

Autor: Deputat Anamaria 
Gavrilă 

 
 

 

energie este mai mare. 
Mai ales la cei care 
trebuie să se încălzească 
electric deoarece nu sunt 
racordați la încălzirea 
centralizată, nu au bani 
să-și pună centrală 
individuală pe gaz și nu 
se pot încălzi cu lemne 
sau cu cărbune pentru că 
locuiesc la bloc. Este 
complet anormal ca în 
această perioadă a anului 
plafonul de compensare 
să fie calculat tot ca în 
timpul verii. 
De exemplu, un singur 
calorifer electric de 
2.500 W care este în 
funcțiune 8 ore pe zi 
consumă 608 kWh pe 
lună. Sau un reșou de 
numai 1000 W, care 
funcționează 8 ore pe zi 
folosește 243 kWh pe 
lună. 
În aceste condiții, 
plafonarea consumului la 
255 sau la 300 kWh/lună 
în perioada rece este 
total insuficientă și va 
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crea mari probleme, mai 
ales celor cu venituri 
reduse 
 
 
 
 
 
 
 

2. b) maximum 0,80 lei/kWh, 

cu TVA inclus, în cazul 

clienților casnici al căror 

consum mediu lunar realizat 

la locul de consum în anul 

2021 a fost între 100,01-300 

kWh, pentru un consum 

lunar care este de maximum 

255 kWh. Consumul de 

energie electrică ce 

depășește 255 KWh/lună se 

facturează conform 

prevederilor art. 5 alin. (1); 

 

 Lit. b) alin (1) a art.1, de la Art. I 
punctul 1 din OUG nr. 119/2022 
se modifică și se completează 
astfel: 

1. Articolul 1 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

Art. 1. - (1) Prin derogare de la 
prevederile art.80 alin. (2) din 
Legea energiei electrice și a gazelor 
naturale nr. 123/2012, cu 
modificările și completările 
ulterioare, pentru consumul realizat 
în perioada 1 septembrie 2022 – 31 
august 2023, prețul final facturat 
plafonat de către furnizorii de 
energie electrică este: 

b) maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA 
inclus, în cazul clienților casnici al 
căror consum mediu lunar realizat 
la locul de consum în anul 2021 a 

În lunile reci (octombrie 
- martie) consumul de 
energie este mai mare. 
Mai ales la cei care 
trebuie să se încălzească 
electric deoarece nu sunt 
racordați la încălzirea 
centralizată, nu au bani 
să-și pună centrală 
individuală pe gaz și nu 
se pot încălzi cu lemne 
sau cu cărbune pentru că 
locuiesc la bloc. Este 
complet anormal ca în 
această perioadă a anului 
plafonul de compensare 
să fie calculat tot ca în 
timpul verii. 
De exemplu, un singur 
calorifer electric de 
2.500 W care este în 
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fost între 100,01 - 300 kWh, 
respectiv a fost între 100,01 - 500 
kWh pentru perioada 01 
octombrie 2022 - 31 martie 2023. 
Consumul de energie electrică ce 
depășește 300 kWh/lună, respectiv 
500 kWh/lună pentru perioada 01 
octombrie 2022 - 31 martie 2023, 
se facturează conform prevederilor 
art.5; 

 

Autor: Deputat Anamaria 
Gavrilă 
 

funcțiune 8 ore pe zi 
consumă 608 kWh pe 
lună. Sau un reșou de 
numai 1000 W, care 
funcționează 8 ore pe zi 
folosește 243 kWh pe 
lună. 
În aceste condiții, 
plafonarea consumului la 
255 sau la 300 kWh/lună 
în perioada rece este 
total insuficientă și va 
crea mari probleme, mai 
ales celor cu venituri 
reduse. 
  
 
 
 
      

3. c) maximum 1 leu/kWh, cu 

TVA inclus, pentru 85% din 

consumul mediu lunar 

realizat la locul de consum 

în anul 2021, în cazul 

întreprinderilor mici și 

mijlocii, astfel cum sunt 

c) maximum 1 leu/kWh, cu 

TVA inclus, pentru 85% din 

consumul mediu lunar 

realizat la locul de consum în 

anul 2021, diferența de 

consum lunar de energie 

electrică urmând a fi 
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definite în Legea nr. 

346/2004 privind stimularea 

înființării și dezvoltării 

întreprinderilor mici și 

mijlocii, cu modificările și 

completările ulterioare, 

denumite în continuare 

IMM-uri, al operatorilor 

economici din domeniul 

industriei alimentare, în 

baza declarației pe propria 

răspundere a 

reprezentantului legal. 

Diferența de consum lunar 

de energie electrică se 

facturează conform 

prevederilor art. 5 alin. (1); 

 

facturată conform 

prevederilor art. 5, în baza 

declarației pe propria 

răspundere a reprezentantului 

legal pentru următoarele 

categorii de consumatori:  

1. întreprinderile mici și 

mijlocii, astfel cum sunt 

definite în Legea nr. 

346/2004 privind stimularea 

înființării și dezvoltării 

întreprinderilor mici și 

mijlocii, cu modificările și 

completările ulterioare, 

denumite în continuare IMM-

uri;  

2. operatorii/operatorii 

regionali definiți la art. 2 lit. 

g) și h) din Legea serviciilor 

comunitare de utilități 
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publice nr. 51/2006, 

republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, ce 

prestează/furnizează 

serviciile de utilități publice 

prevazute la art. l, alin.(2) lit. 

a), b), b1), c) și h) din Legea 

nr. 51/2006, republicată, cu 

modificările și completările 

ulterioare, precum și 

Metrorex S.A.;  

3. operatorii economici din 

domeniul industriei 

alimentare, identificați prin 

cod CAEN 10, precum și cei 

din domeniul agriculturii și 

pescuitului, identificați prin 

cod CAEN 01 și 03;  

4. întreprinderile publice, 

astfel cum sunt definite la 
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art.2 pct. 2 din Ordonanța de 

urgență a Guvemului nr. 

109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor 

publice, aprobată cu 

modificări și completări prin 

Legea nr. l 11/2016, cu 

modificările și completările 

ulterioare, care administrează 

sau, după caz, gestionează 

investiții în domeniul 

sportului, turismului balnear 

și/sau recuperării;  

5. administratorii parcurilor 

industriale, astfel cum sunt 

definiți la art. 3, pct. l din 

Legea nr. 186/2013 privind 

constituirea și funcționarea 

parcurilor industriale, cu 

modificările și completările 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La lit. c), pct. 7 trebuie 
eliminat deoarece nu se 
poate face reducere de 
preț unor agenți 
comerciali care câștigă 
foarte mult. 
Firmele din industria 
Pharma fac profituri 
colosale, având adaosuri 
comerciale de câteva mii 
la sută. Aceste firme pot 
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ulterioare;  

6. parcurile științifice și 

tehnologice, astfel cum sunt 

definite prin Ordonanța 

Guvenului nr. 14/2002 

privind constituirea și 

funcționarea parcurilor 

științifice și tehnologice, 

aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 

50/2003;  

7. producătorii de 

medicamente, distribuitorii 

angro de medicamente și 

unitățile farmaceutice care 

dețin și utilizează lanț de 

frig;” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La art.I, alin.(1), lit.c) punctul 7 
din textul Senatului se elimină. 
 
 
Autor: Deputat Anamaria 
Gavrilă 

să-și reducă din adaosul 
comercial imens pe care 
practică, ca să nu crească 
prețul produselor. 
Mai mult, sunt categorii 
de oameni săraci cărora 
nu li se face reducere din 
acest motiv, cum ar fi 
pensionarii care nu mai 
au bani nici de mâncare, 
sau familiile cu mulți 
copii, care deși au 
împlinit 18 ani locuiesc 
tot cu familia și le faceți 
reducere de preț firmelor 
farmaceutice care au 
profituri nete imense. 

4.  4. La articolul I, punctul 1, 

după litera c) a alineatului 

(1) al articolului 1 se 
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introduce o nouă literă, lit. 

c1), cu următorul cuprins:  

c1) maximum  1 

leu/kwh cu TVA inclus 

realizat la punctele de 

producție în cazul 

operatorilor economici din 

domeniul agriculturii și 

industriei alimentare în 

baza declarației pe propria 

răspundere a 

reprezentantului legal;” 

5. d) maximum 1 leu/kWh, cu 

TVA inclus, pentru 

consumul integral al 

spitalelor publice și private 

definite conform  Legii nr. 

95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătății, 

republicată, cu modificările 

 Lit. d) alin. (1) a art. 1, de la art.I 
punctul 1 din OUG nr. 119/2022 se 
modifică și se completează și va 
avea următorul cuprins: 
d) maximum 1 leu/kWh, cu TVA 
inclus, pentru consumul integral al 
spitalelor publice și private definite 
conform Legii nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, al unităților 
de învățământ publice și private, 
definite conform Legii educației 

Statul Român are 
obligația constituțională 
de a susține cultele 
religioase și lăcașurile de 
cult, care fac parte din 
patrimoniul istoric și 
cultural (art. 29 alin. (5) 
din Constituție). 
Nu este normal ca 
lăcașurile de cult să 
plătească un preț mai 
mare la energie decât 
unele instituții publice, 
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și completările ulterioare, al 

unităților de învățământ 

publice și private, definite 

conform  Legii educației 

naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările 

ulterioare, precum și al 

creșelor, al furnizorilor 

publici și privați de servicii 

sociale prevăzute în 

Nomenclatorul serviciilor 

sociale, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului 

nr. 867/2015 pentru 

aprobarea Nomenclatorului 

serviciilor sociale, precum 

și a regulamentelor-cadru de 

organizare și funcționare a 

serviciilor sociale, cu 

modificările și completările 

ulterioare; 

naționale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările 
ulterioare, precum și al creșelor, al 
furnizorilor publici și privați de 
servicii sociale prevăzute în 
Nomenclatorul serviciilor sociale, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 867/2015 pentru aprobarea 
Nomenclatorului serviciilor sociale, 
precum și a regulamentelor-cadru 
de organizare și funcționare a 
serviciilor sociale, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și 
pentru lăcașurile de cult 
recunoscute oficial în România, 
potrivit Legii nr. 489/2006 privind 
libertatea religioasă și regimul 
general al cultelor, republicată. 
 
Autor: Deputat Anamaria 
Gavrilă 
 

cărora nu li s-a impus 
condiția ca 15% din 
consum să fie plătit la 
prețul pieței. 
Dincolo de faptul că este 
o discriminare 
intolerabilă, oare la ce s-
au gândit funcționarii 
care au scris așa ceva, că 
enoriașii oricum 
donează, iar bisericile au 
bani? 
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6. e) maximum 1 leu/kWh, cu 

TVA inclus, pentru 85% din 

consumul mediu lunar, 

realizat la locul de consum 

în anul 2021, pentru 

instituțiile publice, altele 

decât cele prevăzute la lit. 

d). Diferența de consum 

lunar de energie electrică se 

facturează conform 

prevederilor art. 5 alin. (1); 

 

5. La articolul I, punctul  1, 

litera e) a alineatului  (1) 

al articolului  1 se 

modifică și va avea 

următorul cuprins:  

„e) maximum 1 leu/kWh, 

cu TVA inclus, pentru 85% 

din consumul mediu lunar, 

realizat la locul de consum 

în anul 2021, pentru 

instituțiile publice, altele 

decât cele prevazute la lit. 

d), precum și pentru 

lăcașurile de cult 

recunoscute oficial în 

România, potrivit Legii nr. 

489/2006 privind libertatea 

religioasă și regimul 

general al cultelor, 

La art.I punctul 1, litera e) a 
alineatului (1) al articolului 1 din 
forma Senatului se modifică și va 
avea următorul cuprins: 

„e) maximum 1 leu/kWh, cu TVA 
inclus, pentru 85% din consumul 
mediu lunar, realizat la locul de 
consum în anul 2021, pentru 
instituțiile publice, altele decât 
cele prevăzute la lit. d). Diferența 
de consum lunar de energie 
electrică se facturează conform 
prevederilor art. 5;” 

 

Lit. e) alin.(1) a art. 1, de 
la Art.I punctul 1 se 
păstrează în varianta 
inițială, din OUG nr. 
119/2022.  

Lăcașurile de cult sunt 
introduse la lit. d) alin. 
(1) a art. 1, articolul I 
punctul 1 din OUG nr. 
119/2022. Vezi 
amendamentul anterior 
(nr. 3). 
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republicată. Diferența de 

consum lunar de energie 

electrică se facturează 

conform prevederilor art. 

5;”  

 

7. 
 

f) pentru beneficiarii 

prevăzuți la lit. c) și e) care 

nu au istoric de consum în 

anul 2021, procentul de 

85% se aplică la consumul 

realizat lunar. 

 

   

8.  6. La articolul I, punctul 1, 

dupa litera f) a alineatului 

(1) al articolului 1 se 

introduce o nouă literă, lit. 

g), cu următorul cuprins:  

„g) prin excepție de la litera 

c), beneficiarii de la lit.c), 

Art. I alin. (1) se completează cu 
două noi litere, lit. g) și lit. h)după 
cum urmează: 
g) maximum 0,68 lei/kWh, cu 
TVA inclus, în cazul 
consumatorilor casnici care au 
încălzirea cu centrale electrice al 
căror consum mediu lunar 
realizat la locul de consum în anul 
2021 este cuprins între 0-500 kWh 
inclusiv

În ordonanțele emise de 
Guvernul României până 
la această (OUG 27/2022 
privind măsurile 
aplicabile clienților finali 
din piața de energie 
electrică și gaze naturale 
în perioada 1 aprilie 
2022-31 martie 2023, 
precum și pentru 
modificarea și 
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care, din motive obiective, 

înregistrează un consum 

lunar diferit de media 

consumului lunar din anul 

2021, pot solicita aplicarea 

procentului de 85% la 

consumul realizat lunar.”  

 

. 
h) maximum 0,80 lei/kWh, cu 
TVA inclus, în cazul 
consumatorilor casnici care au 
încălzirea cu centrale electrice al 
căror consum mediu lunar 
realizat la locul de consum în anul 
2021 este cuprins între 500-800 
kWh inclusiv. Consumul de 
energie ce depășește 800 
kWh/lună se facturează conform 
art. 5 alin (1). 
 
 
Autor : Deputat Cristian-Paul 
Ichim 

completarea unor acte 
normative din domeniul 
energiei, OUG 119/2022 
pentru modificarea și 
completarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului 
nr.27/2022, Ordonanța 
de urgență 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) au fost 
cuprinși toți 
consumatorii casnici care 
au încălzirea pe gaz 
natural, lemn, brichete 
din lemn și peleți. Astfel 
cei care au încălzirea 
folosind centralele 
electrice nu au fost 
cuprinși în aceste 
ordonanțe. Nu se poate 
ca unii consumatori 
casnici să aibă facilități 
acordate de statul român 
iar alții care folosesc 
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centrale electrice și nu 
sunt poluatori să nu aibă 
deloc facilități.  
Consumatorii casnici 
care au încălzirea cu 
centrale electrice ar 
trebui să beneficieze 
cumulat de plafonările 
aplicare de Guvernul 
României atât pentru 
consumul de gazul 
natural cât și pentru 
consumul de curent 
electric 
Conform datelor 
prezentate în rapoartele 
lunare de Autoritatea 
Națională de 
Reglementare în 
domeniul Energiei 
pentru anul 2021 un 
consumator casnic 
consumă gaz natural, în 
medie, aproximativ 845 
kWh/lună. Prețul la acest 
consum de gaz natural a 
fost plafonat prin OUG 
27/ 2022. 
Pentru curent electric 
există două plafonări, 
respectiv de la 0 la 100 
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kWh/lună prețul plafonat 
este de maximum 0,68 
lei/kWh, cu TVA inclus 
și de la 101 la 255 
kWh/lună prețul plafonat 
este de maximum 0,80 
lei/kWh, cu TVA inclus. 
Conform datelor 
existente un consumator 
casnic care are încălzirea 
cu centrale electrice au 
consum mediu lunar 
cuprins între 900-1000 
kWh/lună. 
  Luând în calcul și 
componenta de reducere 
a consumurilor, din 
cauza contextului 
internaționale, a 
contextului regional și 
național am propus 
aceste valori de consum 
între 0-500 kWh/lună, 
respectiv 500-800 kWh 
inclusiv.

9. 
 

(2) Prin derogare de la 

prevederile art. 180 alin. (1) 

din Legea nr. 123/2012, cu 

modificările și completările 
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ulterioare, pentru consumul 

realizat în perioada 1 aprilie 

2022-31 august 2023, prețul 

final facturat de către 

furnizorii de gaze naturale 

este: 

a) maximum 0,31 lei/kWh, 

cu TVA inclus, în cazul 

clienților casnici; 

b) maximum 0,37 lei/kWh, 

cu TVA inclus, în cazul 

clienților noncasnici al căror 

consum anual de gaze 

naturale realizat în anul 

2021 la locul de consum 

este de cel mult 50.000 

MWh, precum și în cazul 

producătorilor de energie 

termică. 
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10. (3) Prețul final facturat 

prevăzut la alin. (1) lit. a) și 

b) se aplică și în cazul 

locurilor de consum ale 

clienților casnici racordate 

începând cu data de 1 

ianuarie 2022 sau pentru 

clienții casnici care nu au 

istoric în anul 2021 la 

furnizor, prin raportare la 

consumul lunar realizat. 

 

   

11. (4) Prețul final facturat 

prevăzut la alin. (2) lit. b) se 

aplică și în cazul locurilor 

de consum ale clienților 

noncasnici racordate 

începând cu data de 1 

ianuarie 2022. 

 

7. La articolul I, punctul 1, 

alineatul (4) al articolului 1 

se modifică și va avea 

următorul cuprins:  

(4) Prețul final facturat 

prevăzut la alin.  (2), lit. 

b) se aplică  și în cazul 

locurilor de consum ale 
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clienților noncasnici 

racordate începând cu data 

de 1 ianuarie 2022, în limita 

unui consum anual de cel 

mult 50.000 MWh.”  

 

12. (5) Prin excepție de la 

prevederile alin. (1), în 

cazul locurilor de consum 

ale clienților casnici dintr-

un condominiu, racordate 

printr-o instalație comună 

cu un singur contor de 

măsurare, pentru încadrarea 

în tranșele de consum 

prevăzute la alin. (1) lit. a) 

și b), consumul fiecărui 

proprietar se determină prin 

împărțirea consumului total 

al asociației de 
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proprietari/locatari 

înregistrat în anul 2021, 

respectiv 2022 în situația 

prevăzută la alin. (8), la 12, 

respectiv la numărul de luni 

de consum și la numărul de 

spații locative care fac parte 

din respectivul condominiu. 

13. (6) Pentru calcul la fiecare 

spațiu locativ din 

condominiu, consumul de 

gaze naturale/energie 

electrică se determină prin 

împărțirea consumului total 

anual al asociației de 

proprietari/ locatari la 

numărul de spații locative 

care fac parte din 

respectivul condominiu. 
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14. (7) În cazul cartierelor de tip 

rezidențial pentru care 

furnizorii au încheiate 

contracte de furnizare cu 

primăriile, respectiv 

dezvoltatorii 

imobiliari/asociațiile de 

proprietari ale dezvoltărilor 

imobiliare, iar locurile de 

consum ale clienților casnici 

sunt facturate la comun 

printr-o singură factură, 

pentru determinarea 

consumului aferent 

respectivelor contracte și 

împărțirea la nivelul 

beneficiarilor consumatori 

casnici sunt aplicabile 

dispozițiile alin. (5) și (6). 
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15. (8) În cazul clienților casnici 

care nu pot beneficia de 

prevederile alin. (1) lit. a) și 

b) în funcție de consumul 

anului 2021, dar al căror 

consum înregistrat în anul 

2022 se încadrează în 

oricare din tranșele de 

consum prevăzute la alin. 

(1) lit. a) și b), precum și în 

cazul clienților casnici și 

noncasnici racordați 

începând cu data de 1 

ianuarie 2022, furnizorii 

emit în luna februarie 2023 

facturi de regularizare a 

consumului facturat anterior 

aferent perioadei de aplicare 

a prezentei ordonanțe de 

urgență, utilizând prețul 

final conform tranșei 

 Alin. (8) al art. 1, din Art.I 
punctul 1 din OUG nr. 119/2022 
se completează și va avea 
următorul cuprins: 

“(8) În cazul clienților casnici care 
nu pot beneficia de prevederile alin. 
(1) lit. a) și b) în funcție de 
consumul anului 2021, dar al căror 
consum înregistrat în anul 2022 se 
încadrează în oricare din tranșele de 
consum prevăzute la alin. (1) lit. a) 
și b), precum și în cazul clienților 
casnici și noncasnici racordați 
începând cu data de 1 ianuarie 
2022, furnizorii emit în luna 
februarie 2023 facturi de 
regularizare a consumului facturat 
anterior aferent perioadei de 
aplicare a prezentei ordonanței de 
urgență, utilizând prețul final 
conform tranșei aferente de consum, 
și facturează consumul înregistrat 
după data reîncadrării la prețul final 
corespunzător tranșei de consum. În 
cazul schimbării furnizorului în 
perioada de aplicare a prezentei 
ordonanțe de urgență, regularizarea 
se face de către furnizorul actual 
doar pentru perioada aplicării 
contractului de furnizare încheiat cu 
acesta.” Clienților casnici și 

Există o neclaritate 
referitoare la 
regularizarea pe care o 
fac clienților, fostul și 
viitorul furnizor. Pentru 
a se elimina această 
neclaritate trebuie 
menționat clar că fiecare 
furnizor face propria 
regularizare, care include 
toate compensările care 
li se cuvin clienților, prin 
lege. 
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aferente de consum, și 

facturează consumul 

înregistrat după data 

reîncadrării la prețul final 

corespunzător tranșei de 

consum. În cazul schimbării 

furnizorului în perioada de 

aplicare a prevederilor 

prezentei ordonanțe de 

urgență, regularizarea se 

face de către furnizorul 

actual doar pentru perioada 

aplicării contractului de 

furnizare încheiat cu acesta. 

noncasnici li se face regularizarea 
de către fiecare furnizor pe care-l 
au, în funcție de consumul 
clienților. Regularizarea include 
prețurile compensate care li se 
cuvin clienților, prin lege. 

 
Autor: Deputat Anamaria 
Gavrilă 
 

16. (9) Valorile și tranșele 

prevăzute la alin. (1) și (2) 

vor putea fi modificate prin 

hotărâre a Guvernului, 

inițiată în conformitate cu 

dispozițiile art. 80 și 180 din 

Legea nr. 123/2012, cu 

 Alin. (9) art. 1, de la Art.I punctul 
1 din OUG nr. 119/2022 se 
modifică ;i va ava următorul 
cuprins: 
(9) Valorile și tranșele prevăzute la 
alin. (1) și (2) vor putea fi 
modificate prin  ordonanță a 
Guvernului, inițiată în conformitate 
cu dispozițiile art. 80 și 180 din 
Legea nr. 123/2012, cu modificările 

Se încalcă ierarhia 
actelor normative, motiv 
pentru care este exclus 
ca Guvernul să poată 
mări prețurile printr-un 
act normativ inferior 
(HG), care să nu fie votat 
de Parlament. 
Dată fiind importanța 
creșterii prețurilor pentru 
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modificările și completările 

ulterioare, în funcție de 

evoluțiile înregistrate pe 

piețele interne și 

internaționale de energie 

electrică și gaze naturale și 

de evoluția geopolitică din 

vecinătatea României.“ 

 

și completările ulterioare, în funcție 
de evoluțiile înregistrate pe piețele 
interne și internaționale de energie 
electrică și gaze naturale și de 
evoluția geopolitică din vecinătatea 
României”. 
 
Autor: Deputat Anamaria 
Gavrilă 

întreaga economie 
națională și, implicit, 
pentru nivelul de trai al 
tuturor cetățenilor, 
măririle de prețuri la 
energie - care este un 
factor fundamental al 
mersului economiei, 
trebuie făcute numai cu 
analiza și acordul 
Parlamentului 

17. 11. Articolul 12 se modifică 

și va avea următorul 

cuprins: 

Art.12.- (1)  În perioada 1 

septembrie 2022 - 31 august 

2023, producătorii de gaze 

naturale care desfășoară atât 

activități de extracție 

onshore și/sau offshore, 

indiferent de data începerii 

acestei activități, cât și 

activități de vânzare a 

10. La articolul I, punctul 

11, alineatele (1) si (2) ale 

articolului 12 se modifică și 

vor avea următorul 

cuprins:  

„Art. l2. – (1) În perioada 1 

aprilie 2022 - 31 octombrie 

2023, producătorii de gaze 

naturale care desfașoară atât 

activități de extracție onshore 

și/sau offshore, indiferent de 

Alin. (1) și (2) ale art. 12, punctul 
11 din OUG nr. 119/2022 se 
modifică și vor avea următorul 
cuprins: 

Art. 12 se modifică și „Art. 12. – (1) 
În perioada 1 aprilie 2022 – 31 
octombrie 2023, producătorii de 
gaze naturale care desfășoară atât 
activități de extracție onshore și/sau 
offshore, indiferent de data începerii 
acestei activități, cât și activități de 
vânzare a gazelor naturale au 
obligația să vândă cu prețul de 
maximum 150 lei/MWh, cantitățile 
necesare de gaze naturale rezultate 
din activitatea de producție internă 
curentă către furnizorii clienților 

Valoarea prețului 
menționat este cea 
maximă, ea putând fi 
mai mică, după caz. 
Perioada de aplicare 
trebuie să fie mai mare, 
pentru atenuarea crizei 
economice majore în 
care suntem. 
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gazelor naturale au obligația 

să vândă, cu prețul de 150 

lei/MWh, cantitățile 

necesare de gaze naturale 

rezultate din activitatea de 

producție internă curentă 

către furnizorii clienților 

casnici, pentru a asigura în 

perioada respectivă 

necesarul de consum al 

clienților casnici din 

producția curentă și din 

depozitele de înmagazinare 

subterană a gazelor naturale 

stabilit conform anexei nr. 

5. 

 

(2) În perioada 1 septembrie 

2022-31 august 2023, 

producătorii de gaze 

naturale care desfășoară atât 

data începerii acestei 

activități, cât și activități de 

vânzare a gazelor naturale au 

obligația să vândă, cu prețul 

de 150 lei/MWh, cantitățile 

necesare de gaze naturale 

rezultate din activitatea de 

producție internă curentă 

către furnizorii clienților 

casnici, pentru a asigura în 

perioada 1 aprilie 2022 – 31 

octombrie 2023 necesarul de 

consum al clienților casnici 

din producția curentă și din 

depozitele de înmagazinare 

subterană a gazelor naturale, 

precum și necesarul de gaze 

naturale pentru constituirea 

stocului minim necesar 

pentru perioada 1 noiembrie 

2023 – 31 martie 2024, 

casnici, pentru a asigura în perioada 
respectivă necesarul de consum al 
clienților casnici din producția 
curentă și din depozitele de 
înmagazinare subterană a gazelor 
naturale stabilit conform anexei nr. 
5. 

(2) În perioada 1 aprilie 2022 – 31 
octombrie 2023 producătorii de 
gaze naturale care desfășoară atât 
activități de extracție onshore și/sau 
offshore, indiferent de data începerii 
acestei activități, cât și activități de 
vânzare a gazelor naturale au 
obligația să vândă cu prețul de 
maximum 150 lei/MWh, cantitățile 
necesare de gaze naturale rezultate 
din activitatea de producție internă 
curentă către furnizorii 
producătorilor de energie termică 
sau direct către producătorii de 
energie termică, după caz, numai 
pentru cantitatea de gaze naturale 
utilizată la producerea de energie 
termică în centralele de cogenerare 
și în centralele termice destinate 
consumului populației, denumiți în 
continuare PET, pentru a asigura în 
perioada 1 noiembrie 2022 – 31 
august 2023 necesarul de consum al 
acestor clienți din producția curentă 
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activități de extracție 

onshore și/sau offshore, 

indiferent de data începerii 

acestei activități, cât și 

activități de vânzare a 

gazelor naturale au obligația 

să vândă, cu prețul de 150 

lei/MWh, cantitățile 

necesare de gaze naturale 

rezultate din activitatea de 

producție internă curentă 

către furnizorii 

producătorilor de energie 

termică sau direct către 

producătorii de energie 

termică, după caz, numai 

pentru cantitatea de gaze 

naturale utilizată la 

producerea de energie 

termică în centralele de 

cogenerare și în centralele 

stabilite conform anexei nr. 5 

(2) În perioada 1 aprilie 2022 

– 31 august 2022, 

producatorii de gaze naturale 

care desfașoară atât activități 

de extracție onshore și/sau 

offshore, indiferent de data 

începerii acestei activități, cât 

și activități de vânzare a 

gazelor naturale au obligația 

să vândă, cu prețul de 250 

lei/MWh, cantitățile necesare 

de gaze naturale rezultate din 

activitatea de producție 

internă curentă către 

furnizorii producătorilor de 

energie termică sau direct 

către producătorii de energie 

termică, după caz, numai 

pentru cantitatea de gaze 

și din depozitele de înmagazinare 
subterană a gazelor naturale stabilit 
conform anexei nr. 5. 

 
Autor: Deputat Anamaria 
Gavrilă 
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termice destinată 

consumului populației, 

denumiți în continuare PET, 

pentru a asigura în perioada 

1 noiembrie 2022-31 august 

2023 necesarul de consum 

al acestor clienți din 

producția curentă și din 

depozitele de înmagazinare 

subterană a gazelor naturale 

stabilit conform anexei nr. 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naturale utilizată la 

producerea de energie 

termica în centralele de 

cogenerare și în centralele 

termice destinată consumului 

populației, denumită în 

continuare PET, pentru a 

asigura în perioada 1 

noiembrie 2022 – 31 martie 

2023 necesarul de consum al 

acestor clienți din producția 

curentă și din depozitele de 

înmagazinare subterană a 

gazelor naturale stabilit 

conform anexei nr. 5.” 
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18.   Alin. (1) și (2) ale art. 12, de la 
Art.I punctul 11 din forma 
adoptată de Senat se modifică și 
vor avea următorul cuprins: 

Art. 12. – (1) În perioada 1 aprilie 
2022 – 31 octombrie 2023, 
producătorii de gaze naturale care 
desfășoară atât activități de extracție 
onshore și/sau offshore, indiferent 
de data începerii acestei activități, 
cât și activități de vânzare a gazelor 
naturale au obligația să vândă cu 
prețul de maximum 150 lei/MWh, 
cantitățile necesare de gaze naturale 
rezultate din activitatea de producție 
internă curentă către furnizorii 
clienților casnici, pentru a asigura în 
perioada  1 aprilie 2022 – 31 
octombrie 2023 necesarul de 
consum al clienților casnici din 
producția curentă și din depozitele 
de înmagazinare subterană a gazelor 
naturale precum necesarul de gaze 

 
Valoarea prețului 
menționat este cea 
maximă, ea putând fi 
mai mică, după caz. 
Se menține valoarea de 
maximum 150 lei/MWh, 
așa cum este prevăzut în 
OUG nr. 118/2022. 
Este importantă 
prelungirea perioadei de 
acordare a 
compensațiilor, pentru 
atenuarea crizei 
economice majore în 
care suntem. 



32 
 

naturale pentru constituirea stocului 
minim necesar pentru perioada 1 
noiembrie 2023 – 31 martie 2024, 
stabilite conform anexei nr. 5. 

(2) În perioada 1 aprilie 2022 – 31 
octombrie 2023 producătorii de 
gaze naturale care desfășoară atât 
activități de extracție onshore și/sau 
offshore, indiferent de data începerii 
acestei activități, cât și activități de 
vânzare a gazelor naturale au 
obligația să vândă cu prețul de 
maximum 150 lei/MWh, cantitățile 
necesare de gaze naturale rezultate 
din activitatea de producție internă 
curentă către furnizorii 
producătorilor de energie termică 
sau direct către producătorii de 
energie termică, după caz, numai 
pentru cantitatea de gaze naturale 
utilizată la producerea de energie 
termică în centralele de cogenerare 
și în centralele termice destinate 
consumului populației, denumiți în 
continuare PET, pentru a asigura în 
perioada 1 noiembrie 2022 – 31 
martie 2023 necesarul de consum al 
acestor clienți din producția curentă 
și din depozitele de înmagazinare 
subterană a gazelor naturale stabilit 
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conform anexei nr. 5. 

 
Autor: Deputat Anamaria 
Gavrilă 
 

 

 

19.  11. La art. I, punctul 11, 

după alineatul (2) al 

articolului 12 se introduce 

un nou alineat, alin. (21), cu 

următorul cuprins:  

„(21) În perioada 1 

septembrie 2022 – 31 

octombrie 2023, 

producatorii de gaze 

naturale care desfășoară 

atât activități de extracție 

onshore și/sau offshore, 

indiferent de data începerii 

acestei activități, cât și 

activități de vânzare a 

Alin. (21) art. 12, de la Art.I 
punctul 11 din forma Senatului se 
modifică și se completează cu 
următorul cuprins: 

„(21) În perioada 1 septembrie 2022 
– 31 octombrie 2023, producătorii 
de gaze naturale care desfășoară atât 
activități de extracție onshore și/sau 
offshore, indiferent de data începerii 
acestei activități, cât și activități de 
vânzare a gazelor naturale au 
obligația să vândă cu prețul de 
maximum 150 lei/MWh, cantitățile 
necesare de gaze naturale rezultate 
din activitatea de producție internă 
curentă către furnizorii 
producătorilor de energie termică 
sau direct către producătorii de 
energie termică, după caz, numai 
pentru cantitatea de gaze naturale 
utilizată la producerea de energie 
termică în centralele de cogenerare 

Valoarea prețului 
menționat este cea 
maximă, ea putând fi 
mai mică, după caz. 
Este importantă 
prelungirea perioadei de 
acordare a 
compensațiilor pentru 
atenuarea crizei 
economice majore în 
care suntem. 
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gazelor naturale, au 

obligația să vândă, cu 

prețul de 150 lei/MWh, 

cantitățile necesare de gaze 

naturale rezultate din 

activitatea de producție 

către furnizorii 

producatorilor de energie 

termică sau direct către 

producătorii de energie 

termică, după caz, numai 

pentru cantitatea de gaze 

naturale utilizată la 

producerea de energie 

termică în centralele de 

cogenerare și în centralele 

termice destinată 

consumului populației, 

denumită în continuare 

PET, pentru a asigura în 

perioada 1 noiembrie 2022 

și în centralele termice destinate 
consumului populației, denumiți în 
continuare PET, pentru a asigura în 
perioada 1 noiembrie 2022 – 31 
martie 2024 necesarul de consum al 
acestor clienți din producția curentă 
și din depozitele de înmagazinare 
subterană a gazelor naturale stabilit 
conform anexei nr. 5. 

 
Autor: Deputat Anamaria 
Gavrilă 
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– 31 martie 2023 și în 

perioada 1 noiembrie 2023 

– 31 martie 2024 necesarul 

de consum al acestor clienți 

din producția curentă și din 

depozitele de înmagazinare 

subterană a gazelor 

naturale stabilit conform 

anexei nr. 5.”  

 

20. (3) În categoria clienților 

casnici, denumiți în 

continuare CC, prevăzuți la 

alin. (1), intră și clienții 

casnici din condominii, 

asociații de proprietari, 

asociații de locatari și 

cartiere de tip rezidențial 

.(4) În funcție de evoluțiile 

ulterioare de pe piața 
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gazelor naturale, Autoritatea 

Națională de Reglementare 

în Domeniul Energiei va 

actualiza modul de calcul al 

cantităților de gaze naturale 

destinate consumului CC și 

PET pentru perioada 1 

aprilie 2022 - 31 octombrie 

2023, astfel cum este stabilit 

în anexa nr. 5. 

 

21.  12. La art. I, punctul 11, 

alineatul (5) al articolului 

12 se modifică și va avea 

următorul cuprins:  

„(5) În perioada de aplicare 

a dispozițiilor prezentei 

ordonanțe de urgență, 

redevența datorată de 

producatorii de gaze 

Alin. (5) art. 12, de la Art.I 
punctul 11 din forma adoptată de 
Senat a PL-x nr. 551/2022 se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
„(5) În perioada de aplicare a 
dispozițiilor prezentei ordonanțe de 
urgență, redevența datorată de 
producătorii de gaze naturale pentru 
cantitățile de gaze naturale vândute 
conform alin. (1), (2) și (21) pentru 
acoperirea consumului CC și PET și 
pentru acoperire consumului 
tehnologic din sistemele de 
transport și distribuție a gazelor se 

Calculul redevenței se 
face la valoarea prețului 
maxim prevăzut. 
Se face astfel și corelarea 
cu articolele anterioare. 
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naturale pentru cantitățile 

de gaze naturale vândute 

conform alin. (l), (2) și (21) 

pentru acoperirea 

consumului CC și PET și 

pentru acoperirea 

consumului tehnologic din 

sistemele de transport și 

distribuție a gazelor se va 

stabili în baza prețului 

prevăzut la alin. (l), (2) si 

(21) prin ordin al 

președintelui Agenției 

Naționale pentru Resurse 

Minerale.”  

 

va stabili în baza prețului maxim 
prevăzut la alin. (1), (2) și (21) prin 
ordin al președintelui Agenției 
Naționale pentru Resurse 
Minerale.” 
 
Autor: Deputat Anamaria 
Gavrilă 

22. (3) Producătorii de energie 

electrică aflați în portofoliul 

statului român, care se 

supun 

14. La art. I punctul 12, 

alineatul (3) al articolului 

14 se modifica si va avea 

urmatorul cuprins:  

La Art.I punctul 12, alineatul (3) 
al articolului 14 se modifică și va 
avea următorul cuprins: 

„(3) Producătorii de energie 
electrică aflați în portofoliul statului 
român, care se supun prevederilor 

Trebuie să se acorde 
această prioritate ca să 
nu apară lipsuri de 
energie, mai ales în 
perioada de iarnă. 
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prevederilor Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 

109/2011 privind 

guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, 

aprobată cu modificări 

prin Legea nr. 111/2016, cu 

modificările și completările 

ulterioare, și titularii de 

acorduri petroliere care 

produc energie electrică 

răspund în termen de 

maximum 5 zile lucrătoare 

cu oferte de vânzare parțiale 

sau totale solicitărilor de 

cumpărare de energie 

electrică adresate de 

operatorul de transport și 

sistem și operatorii de 

distribuție concesionari, 

individual sau agregat, 

„(3) Producătorii de energie 

electrică aflați în portofoliul 

statului român, care se 

supun prevederilor 

Ordonanței de urgență a 

Guvenului nr. 109/2011, 

aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 111/2016, cu 

modificările și completările 

ulterioare, și titularii de 

acorduri petroliere care 

produc energie electrică 

răpund în termen de 

maximum 5 zile lucrătoare, 

în limita cantităților 

disponibile pentru vânzare 

și exceptând cantitățile care 

acoperă variații de putere 

pentru anumite tehnologii 

de producere a energiei 

Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 109/2011, aprobată cu 
modificări prin legea nr. 111/2016, 
cu modificările și completările 
ulterioare, și titularii de acorduri 
petroliere care produc energie 
electrică răspund cu prioritate, în 
termen de maximum 5 zile 
lucrătoare, în limita cantităților 
disponibile pentru vânzare și 
exceptând cantitățile care acoperă 
variații de putere pentru anumite 
tehnologii de producere a energiei 
electrice cu oferte de vânzare 
parțiale sau totale solicitărilor de 
cumpărare de energie electrică 
adresate de operatorul de transport 
și sistem, operatorii de 
înmagazinare și operatorii de 
distribuție concesionari, individual 
sau agregat, direct sau prin 
platformele dedicate din piața 
organizată. Tranzacțiile încheiate în 
condițiile prezentului alineat se iau 
în considerare la îndeplinirea 
obligației prevăzute la art. 28 alin. 
(2) din Legea nr. 123/2012, cu 
modificările și completările 
ulterioare, indiferent de forma de 
tranzacționare.” 
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direct sau prin platformele 

dedicate din piața 

organizată. Tranzacțiile 

încheiate în condițiile 

prezentului alineat se iau în 

considerare la îndeplinirea 

obligației prevăzute la art. 

28 alin. (2) din Legea nr. 

123/2012, cu modificările și 

completările ulterioare, 

indiferent de forma de 

tranzacționare. 

electrice cu oferte de 

vânzare parțiale sau totale 

solicitărilor de cumpărare 

de energie electrică 

adresate de operatorul de 

transport și sistem, 

operatorii de înmagazinare 

și operatorii de distribuție 

concesionari, individual sau 

agregat, direct sau prin 

platformele dedicate din 

piața organizată. 

Tranzacțiile încheiate în 

condițiile prezentului 

alineat se iau în considerare 

la îndeplinirea obligației 

prevazute la art. 28, alin. 

(2) din Legea nr. 123/2012, 

cu modificările și 

completările ulterioare, 

indiferent de forma de 

 

Autor: Deputat Anamaria 
Gavrilă 
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tranzacționare.”  

 

23.  16. La articolul I, după 

punctul 13 se introduce un 

nou punct, pct. 131, cu 

următorul cuprins:  

„131. La articolul 16, 

alineatele (1), (3) și (6) se 

modifică  și vor avea 

următorul cuprins:  

Art.16. (1) Nerespectarea 

obligațiilor prevăzute la 

art.  1 alin. (1) - (9), art. 3 

alin. (l) și (2), art. 4 alin. (l), 

art. 5 alin. (l) și (2), art. 6 

alin. (l) și art. 12 alin. (l), (2) 

si (2) constituie 

contravenție și se 

sancționează cu amendă 

contravențională cuprinsă 

Pct. 131 al Art.I punctul 16 din 
forma adoptată de Senat se 
modifică  și va avea următorul 
cuprins: 

16. La articolul I, după punctul 13 
se introduce un nou punct, pct. 131, 
cu următorul cuprins: 

„131. La articolul 16, alineatele (1), 
(3) și (6) se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 

Art.16.- (1) Nerespectarea 
obligațiilor prevăzute la art. 1 alin. 
(1) – (9), art.3 alin.(1) și (2), art.4 
alin.(1), art.5 alin.(1) și (2), art.6 
alin.(1) și art.12 alin.(1), (2) și (21) 
constituie contravenție și se 
sancționează cu amendă 
contravențională de 5% din cifra de 
afaceri anuală din anul financiar 
anterior sancționării. 

 

Autor: Deputat Anamaria 
Gavrilă 

 

Valoarea sancțiunii 
trebuie să fie suficient de 
mare pentru a descuraja 
nerespectarea obligațiilor 
prevăzute de lege. Mai 
ales în cazurile prevăzute 
la acest articol, deoarece 
nerespectarea lor ar 
aduce grave prejudicii 
unui număr foarte mare 
de clienți. 
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între 1% și 5% din cifra de 

afaceri anuală din anul 

financiar anterior 

sancționarii.  

 

(3) Nerespectarea 

obligațiilor prevazute la art. 

9 alin. (l) – (3), (7), (9) și 

(13), art. 14 alin. (3) si (5), 

art. 15 alin. (3), art. 20 și 

art. 23 alin. (5) constituie 

contravenție și se 

sancționeaza cu amenda 

contravențională de la 

100.000 de lei la 400.000 de 

lei.  

(6) Contravențiile 

prevăzute în prezenta 

ordonanță de urgență, 

săvârșite de către 
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furnizorii/operatorii de 

distribuție de energie 

electrică  și gaze 

naturale, în raport cu 

clienții noncasnici, precum 

și nerespectarea obligațiilor 

prevazute la art. 9 alin. (l) – 

(3), (7), (9) și (13), art. 12 

alin. (1), (2) si (21), art. 14 

alin. (3) si (5) și art. 23 alin. 

(5) se constată și se 

sancținează de către 

Autoritatea Națională de 

Reglementare în Domeniul 

Energiei. Aplicarea 

sancțiunilor 

contravenționale raportate 

la cifra de afaceri se 

realizează în condițiile 

dispozițiilor art. 95 alin. (2) 

și (3) și ale art. 198 alin. (2) 
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și (3) din Legea nr. 

123/2012, cu modificările și 

completările ulterioare.”  

 

24. 14. La articolul 16, alineatul 

(7) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

(7) Nerespectarea 

obligațiilor prevăzute la art. 

15 alin. (4) de către 

producătorii de energie 

electrică se constată și se 

sancționează de către 

Agenția Națională de 

Administrare Fiscală. 

 

   

25. 15. La articolul 16, după 

alineatul (73) se introduce 

un nou alineat, alin. (74), cu 

următorul cuprins: 

 Alin. (74) art. 16, punctul 15 din 
OUG nr. 119/2022 se modifică și 
se completează astfel: 

15. La articolul 16, după alineatul 
(73) se introduce un nou alineat alin. 
(74) cu următorul cuprins: 

 
Trebuie eliminată 
specula ilicită din 
domeniul energiei, altfel 
prețurile vor rămâne 
exagerat de mari și vor 
continua să crească. 
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(74) Vânzarea succesivă a 

unor cantități de energie 

electrică sau gaze naturale 

de către traderi și/sau 

furnizori cu activități de 

trading, în scopul vădit de a 

creste prețul, se 

sancționează de către 

ANRE, cu amenda de 5% 

din cifra de afaceri. 

 

„(74) Vânzarea succesivă a unor 
cantități de energie electrică sau 
gaze naturale de către traderi și/sau 
furnizori cu activități de trading, în 
scopul vădit de a crește prețul, se 
sancționează de către ANRE, cu 
amendă cu de 5% din cifra de 
afaceri. 

Traderilor și/sau furnizorilor cu 
activități de trading care au fost 
sancționați conform alin. 74 și 
care repetă a doua oară vânzarea 
succesivă a unor cantități de 
energie electrică sau gaze 
naturale, în scopul vădit de a 
crește prețul, li se suspendă 
dreptul de operare pe piețele din 
România.” 

 

Autor: Deputat Anamaria 
Gavrilă 

 

Statul are obligația să 
facă tot ce trebuie pentru 
a elimina specula ilicită. 
Nu puteți sărăci un popor 
întreg și să-i distrugeți 
economia, numai pentru 
că niște speculanți cresc 
prețurile cum vor ei. 
Aplicarea unei amenzi 
de 5% din cifra de 
afaceri, prevăzută la alin. 
74, nu este eficientă 
deoarece există multe 
probleme legale de 
aplicare. Dovadă este 
faptul că cea mai mare 
parte din amenzile date 
de ANRE din astfel de 
motive nu ajung să fie 
plătite, fiind anulate 
după contestarea în 
instanță. 
Principiile de drept 
stipulează că intenția și 
perseverarea în 
infracțiune se pedepsesc 
cu pedeapsa maximă 
admisă de lege. 
Mai mult, Guvernul 
menționează în 
motivarea OUG nr. 
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119/2022 că: 
„… în paralel cu 
optimizarea cadrului 
legal necesar pentru ca 
operatorii economici din 
domeniul energetic să fie 
descurajați a apela la 
practici incorecte, 
întrucât prin normele 
propuse se are în vedere 
asigurarea unei 
discipline riguroase a 
pieței de energie și un 
înalt nivel de protecție a 
consumatorilor finali…” 
Cum asigură prevederile 
din acest OUG „un înalt 
nivel de protecție a 
consumatorilor finali”? 
Prin sărăcirea lor și prin 
abuzurile la care sunt 
supuși? 
Cum a optimizat 
Guvernul cadrul legal? A 
retras vreo licență pentru 
practici incorecte? A 
modificat vreo lege, ca 
să se elimine cauza 
prețurilor mari și a altor 
probleme din energie? 
Pentru că subvenționarea 
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prețului nu este o soluție 
de eliminare a cauzelor 
scumpirilor energiei, 
deoarece mulți bani de la 
buget ajung în 
buzunarele speculanților 
iliciți.

26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La art. I, după punctul 15 

se introduc două noi 

puncte, pct. 151 și 152, cu 

următorul cuprins:  

„151. La articolul 16, 

alineatul (10) se modifică și 

va avea urmatorul cuprins: 

(10) Prin cifra de afaceri 

anuală se ințelege cifra de 

afaceri a persoanei juridice 

contraveniente realizată din 

activitatea licențiată, în 

anul financiar anterior 

sancționării faptei. În cazul 

în care, în anul financiar 

anterior sancționării, 

Punctele 151 și 152 de la Art.I, 
(din forma adoptată de Senat) se 
modifică și vor avea următorul 
cuprins: 

„151. La articolul 16, alineatul (10) 
se modifică și va avea următorul 
cuprins: 

(10) Prin cifra de afaceri anuală se 
înțelege cifra de afaceri a persoanei 
juridice contraveniente realizată din 
activitatea licențiată, în anul 
financiar anterior sancționării faptei. 
În cazul în care, în anul financiar 
anterior sancționării, întreprinderea 
nu a înregistrat cifră de afaceri sau 
aceasta nu poate fi determinată, va 
fi luată în considerare cea aferentă 
anului financiar în care 
contravenientul a înregistrat cifră de 
afaceri, an imediat anterior anului 
de referință pentru calcularea cifrei 
de afaceri în vederea aplicării 
sancțiunii. În ipoteza în care nici în 

Valoarea sancțiunii de la 
100.000 de lei la 
1.000.000 de lei este 
prea mică, raportat la 
celelalte firme, cărora li 
se aplică sancțiunea de 
5% din cifra de afaceri. 



47 
 

întreprinderea nu a 

înregistrat cifră de afaceri 

sau aceasta nu poate fi 

determinată, va fi luată în 

considerare cea aferentă 

anului financiar în care 

contravenientul a 

înregistrat cifră de afaceri, 

an imediat anterior anului 

de referință pentru 

calcularea cifrei de afaceri 

în vederea aplicării 

sancțiunii. În ipoteza în 

care nici în anul anterior 

anului de referință pentru 

calcularea cifrei de afaceri 

în vederea aplicarii 

sancțiunii, contravenientul 

nu a realizat cifră de 

afaceri, va fi luată în calcul 

ultima cifră de afaceri 

anul anterior anului de referință 
pentru calcularea cifrei de afaceri în 
vederea aplicării sancțiunii, 
contravenientul nu a realizat cifră 
de afaceri, va fi luată în calcul 
ultima cifră de afaceri înregistrată. 
Dacă contravenientul este persoană 
juridică nou-înființată și/sau care nu 
a înregistrat cifră de afaceri în anul 
anterior sancționării, acesta va fi 
sancționat cu amendă 
contravențională de la 1.000.000 de 
lei la 10.000.000 de lei. 

 

Autor: Deputat Anamaria 
Gavrilă 
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înregistrată. Dacă 

contravenientul este 

persoană juridică nou-

înființată și/sau care nu a 

înregistrat cifră de afaceri 

în anul anterior 

sancționării, acesta va fi 

sancționat cu amendă 

contravenționala de la 

100.000 de lei la 1.000.000 

de lei. 

152. După articolul 23 se 

introduce un nou articol, 

art. 231, cu următorul 

cuprins:  

Art. 231 - (1) Prin 

procedură de regularizare 

se înțelege atât procesul de 

regularizare descris la art. 

23, cât și regularizarea 
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volumelor facturate de 

energie electrică și gaze 

naturale, pentru sezonul 

rece 2021-2022. 

Regularizarea volumelor 

facturate de energie 

electrică și gaze naturale se 

determină lunar ca produs 

între diferența dintre 

cantitatea distribuită 

clienților finali plafonați, 

care a stat la baza 

calculului sumelor obținute 

de ANRE și decontate de la 

bugetul de stat, pentru 

perioada 1 noiembrie 2021-

31 martie 2022, și cantitatea 

facturată (în baza 

indecșilor lunari) clienților 

finali plafonați și 

componența de achiziție 
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calculată în baza art. 23 

alin. (5) lit. b) din 

Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 27/2022, 

aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 

206/2022, cu modificările si 

completările ulterioare. 

(2) În cazul în care sumele 

rezultate în vederea 

regularizării volumelor 

facturate de energie 

electrică și gaze naturale 

sunt negative, furnizorii 

beneficiari ai schemei de 

sprijin au obligația 

restituirii sumelor rezultate 

catre bugetul de stat, iar în 

cazul în care sumele sunt 

pozitive, au obligația 
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solicitării acestor sume de 

la bugetul de stat. 

(3) Prin prețul final 

facturat clienților finali 

plafonatți, beneficiari ai 

schemei de sprijin, în 

contextul regularizării 

sumelor decontate în baza 

prevederilor Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 

118/2021 privind stabilirea 

unei scheme de compensare 

pentru consumul de energie 

electrică și gaze naturale 

pentru sezonul rece 2021-

2022, precum și pentru 

completarea Ordonanței 

Guvernului nr. 27/1996 

privind acordarea de 

facilități persoanelor care 
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domiciliază sau lucrează în 

unele localități din Munții 

Apuseni și în Rezervația 

Biosferei „Delta Dunarii”, 

aprobata cu modificări și 

completări prin Legea nr. 

259/2021, cu modificările și 

completările următoare, se 

înțelege: 

- prețul final maxim 

prevăzut la art. l alin. (1) și 

(2);  

- prețul final calculat ca 

sumă de:  

a) componenta de 

achiziție, respectiv prețurile 

gazelor 

naturale/componentelor 

energiei electrice active 

prevazute la art. 7 alin. (l)-
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(4) în Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 

118/2021, aprobată cu 

modificări și completări 

prin Legea nr. 259/2021, cu 

modificările si completările 

următoare;  

b) componenta de 

furnizare stabilită în 

condițiile prevazute la art. 

4; 

c) componentele

 reprezentate de

 tarifele  

reglementate/stabilite 

conform reglementarilor 

Autoritățiii Naponale de 

Reglementare in Domeniul 

Energiei în vigoare pe 

perioada de aplicare a 
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prevederilor prezentei 

ordonanțe de urgență, 

pentm serviciile prestate de 

catre operatorii  

relelelor/sistemelor de 

distribute și transport al 

energiei electrice/gazelor 

naturale, inclusiv pentru 

serviciile prestate de catre 

operatorii depozitelor de 

inmagazinare subterana a 

gazelor naturale;  

d) componentele 

reprezentate de TVA, 

accize, contribuția aferenta 

schemei de sprijin pentru 

promovarea cogenerarii de 

inalta eficiență pe baza 

cererii de energie termica 

utila, contravaloarea 
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certificatelor verzi aferente 

sistemului de promovare a 

producerii energiei din 

surse regenerabile.  

(4) în vederea verificarii 

încadrarii corecte de catre 

fumizori a clienților finali 

beneficiari ai schemei de 

compensare, In ceea ce 

priveste pretul final 

facturat, ANRE solicits si 

verifica aleatoriu facturi si 

contracte incheiate între 

fumizorii de energie 

electrica si gaze naturale si 

clienții finali. Clienții finali 

care beneficiaza de schema 

de compensare sunt cei 

pentru care prețul 

contractual este superior 
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plafoanelor prevazute la 

art.I alin.(1) si (2). 

(5) Fumizarea 

informațiilor catre ANRE 

se va realiza respectand 

urmatoarele termene de 

transmitere:  

- 01.10.2022 pentru 

depunerea 

cererilor/declarațiilor si a  

documentelor justificative, 

aferente Ordonanței de 

urgenta a Guvemului nr. 

118/2021, aprobata cu 

modificări și completari 

prin Legea nr.259/2021, cu 

modificarile si completarile 

ulterioare, in platforma 

informatică a ANRE; 

- pentru perioada aprilie - 
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august 2022, aferenta 

Ordonantei de urgenta a 

Guvemului nr.27/2022, 

aprobata cu modificari si 

completari prin Legea 

nr.206/2022, cu modificarile 

si completarile ulterioare, 

termenul de introducere a 

datelor necesare decontarii 

sumelor de la bugetul de 

stat este 31.12.2022;  

- pentru perioada 

septembrie 2022 - august 

2023, aferenta  Ordonantei 

de urgență a Guvemului 

nr.27/2022, aprobata cu 

modificari si completari 

prin Legea nr.206/2022, cu 

modificarile si completarile 

ulterioare, termenul de 



58 
 

introducere a datelor 

necesare decontarii sumelor 

de la bugetul de stat este 

30.11.2023.” 

 

 

 

 

 

27. Art.V - 1)  Ministerul 

Energiei este autorizat să 

împuternicească 

reprezentanții săi în 

Adunarea Generală a 

Acționarilor societăților de 

producție de energie 

electrică unde este acționar 

majoritar, să solicite 

operatorilor economici să 

elaboreze și să aprobe, în 

 Art.V se elimină. 
 
Autor: Deputat Anamaria 
Gavrilă 

Există legislație 
suficientă în domeniul 
Adunărilor Generale ale 
acționarilor. 
Mai mult, legislația 
actuală nu le interzice 
reprezentanților 
Ministerului Energiei să 
solicite operatorilor 
economici să elaboreze 
și aprobe / să propună 
spre aprobare orice fel de 
strategii. Așadar, pot să 
facă acest lucru, fără să 
mai fie nevoie de alte 
prevederi legale 
suplimentare și inutile.
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cadrul Adunărilor Generale 

ale acționarilor, până la data 

de 1 noiembrie 2022, 

strategia de vânzare a 

producției de energie 

electrică pentru următorii 4 

ani. 

(2) Ministerul Energiei este 

autorizat să împuternicească 

reprezentanții săi în 

Adunarea Generală a 

Acționarilor societăților de 

producție de energie 

electrică la care este 

acționar să solicite 

operatorilor economici să 

elaboreze și să propună spre 

aprobare, până la data de 1 

noiembrie 2022, strategia de 

vânzare a producției de 

energie electrică pentru 

Nu se pot face și nu este 
normal să se facă 
strategii de vânzare 
pentru 4 ani, într-o 
perioadă de criză și în 
care prețurile variază atât 
de mult. 
Dacă strategia de 
vânzare se decide acum 
pentru 4 ani există riscul 
ca prețul de vânzare să 
rămână ridicat timp de 4 
ani, chiar dacă prețul 
pieței va scădea între 
timp. 
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următorii 4 ani. 

 

 

 


