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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
 
 

                  Bucureşti, 21.03.2023 
                                                             Nr.4c-3/761/2022 

 
  

 
 COMISIA PENTRU BUGET, FINANȚE ȘI BĂNCI 
 DOMNULUI PREȘEDINTE BOGDAN-IULIAN HUȚUCĂ 
 
  

   
 Vă înaintăm, alăturat, Raportul preliminar 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, trimis spre examinare pe fond Comisiei pentru 
industrii şi servicii și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, cu adresa nr. PLx.707/2022 din 09 
noiembrie 2022.   
 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) 
pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 

simona.tirzioru
Original
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RAPORT  PRELIMINAR 
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 ale art. 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii și 
Comisia pentru buget, finanțe și bănci au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, 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, transmis cu adresa nr. 
PLx.707/2022 din 09 noiembrie 2022, înregistrat la Comisia pentru industrii şi servicii sub nr.4c-3/761 
din 09 noiembrie 2022.      
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1097/04.10.2022, avizează favorabil proiectul de ordonanță de 
urgență, cu observaţii şi propuneri.  
 Consiliul Economic și Social, cu avizul nr.6942/04.10.2022, avizează favorabil proiectul de act 
normativ, cu observaţii. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în condițiile articolului 
115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată.   
 Membrii Comisiei pentru învățământ au examinat proiectul de lege în şedinţa din 15 noiembrie 
2022 şi au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
 Membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au 
examinat proiectul de lege în şedinţa din 15 noiembrie 2022 şi au hotărât, cu majoritate de voturi, 
avizarea negativă a proiectului de lege.  
 Membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat proiectul de 
lege în şedinţa din 05 decembrie 2022 şi au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a 
proiectului de lege, cu amendamente admise și respinse.  
 Membrii Comisiei pentru muncă și protecție socială au examinat proiectul de lege în şedinţa din 
06 decembrie 2022 şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a proiectului de lege.  
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor 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. Astfel, conform proiectului, preţurile finale facturate se 
plafonează la maxim 500 lei/mc cu TVA inclus pentru următoarele sortimente de materiale lemnoase, 
necesare pentru încălzire în sezonul rece: lemn de foc, resturi de lemn, tocătură provenită din lemn, 
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rumeguş. Preţurile finale facturate se plafonează la maxim 1500 lei/tonă, cu TVA inclus, pentru brichetele 
din lemn, şi la maxim 2000 lei/tonă, cu TVA inclus, pentru peleţii din lemn. Aceste prevederi se aplică 
consumatorilor finali, respectiv persoanelor fizice şi următoarelor entităţi: unităţilor de învăţământ 
publice şi private, furnizorilor de servicii sociale, unităţilor de interes local, unităţilor de cult şi unităţilor 
administrativ-teritoriale, precum şi unităţilor din subordinea acestora, până la data de 31 martie 2023.  
  Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în ședința din 20 
martie 2023 și au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită Comisiei pentru buget, finanțe și bănci 
un raport preliminar de adoptare a 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 forma adoptată de Senat, cu amendamente respinse prevăzute în anexa care face 
parte integrantă din prezentul raport preliminar.      
 La lucrările comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență.  

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) 
pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultant,  

Alexandra Zorilă 
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Anexă 
 

AMENDAMENTE RESPINSE  
 

Nr. 
crt. 

 
Text OUG 134/2022 

 
Text Senat 

 
Amendamente respinse 

Motivarea 
1. Argumente pentru 

susţinere 
2. Argumente pentru 

respingere 

 
Cameră 

decizională 

1.  
 
 
Art. 1. - (1) Preţurile finale 
facturate se plafonează la 
maximum 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) rumeguş. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Preţurile finale facturate se 
plafonează la maximum 1.500 
lei/tonă, cu TVA inclus, pentru 
brichetele din lemn, şi la 
maximum 2.000 lei/tonă, cu TVA 

............................ La Articolul 1 se modifică alin. (1) 
și va avea următorul cuprins: 
Articolul 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: Ilie-Alin Coleșa – AUR 
 
 
La Articolul 1 se modifică alin. (2) 
și va avea următorul cuprins: 
Articolul 1 
(2) Prețurile finale facturate per tonă 
pentru brichetele și peleții din lemn 
nu pot include o cotă de profit mai 
mare de 5% . 
 

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 la vot 
 
 
 
 
 
1.  Modalitatea de evitare a unui preț 
speculativ prin specificarea unui preț 
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, 

Camera 
Deputaţilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camera 
Deputaţilor 
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inclus, pentru peleţii din lemn. 
 

Autor: Ilie-Alin Coleșa – AUR 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Prețurilor 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 
urmând a avea caracter 
permanent.” 
 
Autori: membri ai Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea 
teritoriului (PNL, PSD, UDMR,USR 
și AUR ) 

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 la vot 
 
 
1.  
2. Respins la vot 
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