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L E G E 
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2021 

pentru abrogarea art. 72 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând  cu  data de 15 mai 

2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 

modificarea  și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii 

educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative 
 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84 

din 5 august 2021 pentru abrogarea art. 72 alin. (1) din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data 

de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a 

Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 din 6 august 2021, cu 

următoarele modificări și completări:  

 

1. Titlul ordonanţei de urgență se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

pentru modificarea şi completarea art. 72 din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând 
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cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a 

Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative” 

 

2. După articolul I se introduce un nou articol, articolul I1, cu 

următorul cuprins: 

„Art. I1. – La articolul 72 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  

nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri începând cu data de 15 mai 2020, 

în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii 

educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 14 mai 2020, după alineatul (1) 

se introduc trei noi alineate, alineatele (11) – (13), cu următorul cuprins: 

«(11) Pe perioada stării de alertă sau a măsurilor excepționale 

prevăzute la art. 93 din Constituţie, se interzice deconectarea de către operatorii 

de transport şi distribuţie energie electrică şi gaze naturale pe motiv de neplată 

a facturii şi se asigură continuitatea furnizării serviciilor următoarelor categorii 

de clienţi casnici: 

a) consumatorului vulnerabil de energie, definit prin Legea  

nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru 

consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările ulteriore;  

b) consumatorului final casnic de energie electrică ce are un consum 

mediu lunar, raportat la un an calendaristic, mai mic de 100 kWh şi nu are mai 

mult de 6 facturi neachitate în sold; 

c) consumatorului final casnic de gaze naturale ce are un consum 

mediu lunar, raportat la un an calendaristic, mai mic de 1.000 kWh şi nu are 

mai mult de 6 facturi neachitate în sold. 

(12) Nerespectarea prevederilor alin. (11) de către operatorii de 

transport şi de distribuţie energie electrică şi gaze naturale se sancţionează cu 

amendă de la 200.000 lei la 300.000 lei, prin derogare de la art. 8 alin. (2) lit. a) 

din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

(13) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către 

reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale de Reglementare în 

Domeniul Energiei, cu aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului  

nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor Legii energiei electrice 

şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.»”  
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 16 noiembrie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76  

alin. (2) din Constituţia României, republicată. 
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