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CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

L E G E 

 

 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  

nr. 131/2022 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 106/2022 pentru susţinerea acordării de 

reduceri ale preţurilor la benzină şi motorină şi pentru modificarea 

art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2022 pentru 

instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor 

rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e -Transport şi de abrogare 

a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 

privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  

nr. 131 din 29 septembrie 2022 privind modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2022 pentru susţinerea acordării 

de reduceri ale preţurilor la benzină şi motorină şi pentru modificarea art. 18 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea 

Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu 

risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 

prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 956 

din 30 septembrie 2022, cu următoarele modificări: 
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1. La articolul I punctul 1, alineatul (11) al articolului I se 

modifică și va avea următorul cuprins: 

„(11) În perioada cuprinsă între 1 octombrie 2022 și data intrării 

în vigoare a legii de aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului  

nr. 131/2022, operatorii economici care comercializează benzină și 

motorină către clienții finali - persoane fizice și juridice, precum și către 

operatorii economici autorizați care achiziționează carburanții din 

depozite și/sau stații de distribuție pentru consumul propriu sau pentru 

revânzare și care acordă o reducere de preț de 0,5 lei/litru, inclusiv TVA, 

la prețul de vânzare, beneficiază de la bugetul de stat de o compensare de 

0,25 lei/litru, inclusiv TVA, aferentă reducerii acordate. În perioada 

cuprinsă între data intrării în vigoare a legii de aprobare a Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 131/2022 și data de 31 decembrie 2022, 

operatorii economici care comercializează benzină și motorină către 

clienții finali - persoane fizice şi juridice, care achiziționează pentru 

consumul propriu - și care acordă o reducere de preț de 0,5 lei/litru, 

inclusiv TVA, la preţul de vânzare, beneficiază de la bugetul de stat de o 

compensare de 0,25 lei/litru, inclusiv TVA, aferentă reducerii acordate. 

Pentru fracțiuni dintr-un litru, reducerea de preț și, respectiv, compensarea 

se vor acorda proporțional. Operatorii economici care acordă reducerea 

de preț de 0,5 lei/litru, inclusiv TVA, beneficiază de compensarea de 0,25 

lei/litru, inclusiv TVA, numai pentru cantitățile de benzină și motorină 

comercializate pentru care nu a fost aplicată anterior reducerea de 0,5 

lei/litru.ˮ 

 

2. La articolul I punctul 4, alineatul (1) al articolului V se 

modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. V. - (1) Se interzice aplicarea compensării pentru  

revânzarea produselor achiziționate în condițiile art. I alin. (1) și (11).ˮ 
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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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