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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
 

Comisia pentru muncă şi  

protecţie socială 

 

Comisia pentru industrii şi servicii 

 

 

Nr. 4c-9/808 Nr. 4c-3/549 

 

Bucureşti, 27 octombrie 2021  

 

PLx 513/2021 

 

  

Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.118/2021 privind 

stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi 

gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor 

care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în 

Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială şi Comisiei pentru industrii şi servicii pentru examinare pe fond, în 

procedură de urgenţă, cu adresa nr.PLx 513/2021 din 26 octombrie 2021. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

OANA SILVIA ŢOIU 

PREŞEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă şi  
protecţie socială 

 

 
Comisia pentru industrii şi 

servicii 
 

Nr. 4c-9/808 Nr. 4c-3/549 
 

 
Bucureşti, 27 octombrie 2021  

 

PLx 513/2021 

 

 

RAPORT  COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de 

compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale 

pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi 

persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii 

Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" 

 

 

În temeiul art.95 şi 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru 

industrii şi servicii au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 513/2021 din 25 

octombrie 2021, cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul 

de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum 

şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de 

facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii 

Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării". 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei 

de urgenţã a Guvernului nr.118/2021, prin care se creează cadrul legal pentru 

limitarea efectelor creşterii preţurilor energiei asupra clienţilor casnici şi 

pentru întreprinderile mici şi mijlocii, prin plafonarea preţului la energia 

electrică şi gazele naturale facturate clienţilor casnici, precum şi 

reglementarea unor măsuri fiscal bugetare şi stabilirea unei scheme de 

compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru 

sezonul rece 2021-2022. 

 

La întocmirea prezentului raport comun, cele două comisii au avut în 

vedere:  

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.821/4.10.2021) 

 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.6992/4.10.2021) 

 

În conformitate cu prevederile art.62 - 64 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de lege în şedinţa 

comună din data de 26 octombrie 2021.  

La lucrări au participat deputaţii celor două comisii conform propriilor 

liste de prezenţă. 

Raportul comun a fost adoptat cu unanimitate de voturi.  

 

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat: 

 Virgil Daniel Popescu – ministru, Ministerul Energiei  

 Cătălin Boboc – Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Protecției Sociale 

 Alin Chițu – Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor 

 Zoltan Nagy-Bege – vicepreședinte, Autoritatea Națională de 

Reglementare în Domeniul Energiei 

 Alis Bărbulescu – director, Consiliul Concurenței 

 Radu Păun – director adjunct, Consiliul Concurenței 

 Silvia Vlăsceanu – director executiv, HENRO 

 Adrian Badea - reprezentant,  Organizația Patronală Petrogaz 

 Mihai Verșescu - secretar general, Organizatia Patronală a Producatorilor 

de Energie din Surse Regenerabile din Romania (PATRES) 

 Moise Jan Martin – vicepreședinte, Organizatia Patronală a Producatorilor 

de Energie din Surse Regenerabile din Romania (PATRES) 

 Daniela Dărăban – director executiv, Federaţia Patronală a Asociaţiilor 

Companiilor de Utilităţi din Energie 

 Cătălin Niță - director, Federația Patronală Petrol și Gaze. 

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră 

sesizată, în şedinţa din 18.10.2021. 
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Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat. 

 

În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de lege şi a 

documentelor conexe, membrii celor două comisii au hotărât să propună 

plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu 

amendamente, admise şi respinse, redate în anexele care fac parte 

integrantă din prezentul raport comun. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Oana Silvia Ţoiu 

PREŞEDINTE, 

Sándor Bende 

 

 

 

 

SECRETAR, 

Tudor Polak 

SECRETAR, 

Oana Marciana Özmen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Întocmit,  

Şef birou Lidia Vlădescu  

Consilier parlamentar Sorina Szabo 

 

Şef birou Cristina Neicu  

Consultant parlamentar Alexandra Zorilă 
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ANEXA NR. 1 

 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

În urma dezbaterilor, Comisiile au aprobat proiectul de lege cu următoarele amendamente: 

 
Nr. 

crt. 

Text ordonanţa de urgenţă 

OUG 118/2021 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

1.   

__ 

 

Titlul legii 

 

Lege  pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţã 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 Ordonanţei Guvernului 

nr.27/1996 privind acordarea de 

facilități persoanelor care 

domiciliază sau lucrează în unele 

localități din Munții Apuseni și în 

Rezervația Biosferei "Delta 

Dunării" 

 

 

Nemodificat  

 

2.   

__ 

 

Art.I. – Se aprobă Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 118 din 4 

octombrie 2021 privind stabilirea 

unei scheme de compensare pentru 

consumul de energie electrică și 

 

Nemodificat  
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Nr. 

crt. 

Text ordonanţa de urgenţă 

OUG 118/2021 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

gaze naturale pentru sezonul rece 

2021-2022, precum și pentru 

completarea Ordonanței Guvernului 

nr. 27/1996 privind acordarea de 

facilități persoanelor care 

domiciliază sau lucrează în unele 

localități din Munții Apuseni și în 

Rezervația Biosferei ”Delta 

Dunării”, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.951 

din 5 octombrie 2021, cu 

următoarele modificări şi 

completări: 

 

3.   

Tilul ordonanţei 

 

 

 

Ordonanţă de urgenţă privind 

stabilirea unei scheme de 

compensare pentru consumul de 

energie electrică şi gaze naturale 

pentru sezonul rece 2021-2022, 

precum şi pentru completarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 

privind acordarea de facilităţi 

persoanelor care domiciliază sau 

lucrează în unele localităţi din 

Munţii Apuseni şi în Rezervaţia 

Biosferei "Delta Dunării" 

 

1.  Titlul ordonanței de urgență se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 

„Ordonanța de urgență pentru 

limitarea efectelor creșterii 

prețurilor energiei asupra 

clienților casnici și pentru 

întreprinderile mici și mijlocii 

prin plafonarea prețului la 

energia electrică și gazele 

naturale facturate clienților 

casnici precum și reglementarea 

unor măsuri fiscal-bugetare și 

stabilirea unei scheme de 

compensare pentru consumul de 

 

Se elimină. 

 

Autori: Membrii comisiilor 

 

Textul iniţial al titlului este 

acoperitor. 
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Nr. 

crt. 

Text ordonanţa de urgenţă 

OUG 118/2021 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

 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 domiciliază sau 

lucrează în unele localități din 

Munții Apuseni și în Rezervația 

Biosferei "Delta Dunării" 

 

4.   

 

 

Art. 1. - (1) Pentru sprijinirea 

clienţilor definiţi la art. 3 pct. 15 şi 

art. 100 pct. 23 din Legea energiei 

electrice şi a gazelor naturale 

nr. 123/2012, cu modificările şi 

completările ulterioare, denumiţi în 

continuare clienţi casnici, în sezonul 

rece 2021-2022 se stabileşte o 

schemă de acordare a unei 

compensări lunare pentru plata 

facturilor aferente consumului de 

energie electrică şi gaze naturale 

pentru lunile noiembrie 2021-martie 

2022, diferenţa de preţ final 

acordată drept compensare urmând 

a fi suportată de la bugetul de stat, 

prin bugetul Ministerului Muncii şi 

Protecţiei Sociale, de la o poziţie 

 

2. Articolul 1 se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

„Art. 1.  - (1) Pentru perioada 1 

noiembrie 2021 - 31 martie 2022 se 

stabileşte o schemă de sprijin a 

clienţilor definiţi la art. 3 pct. 15 şi 

art. 100 pct. 23 din Legea energiei 

electrice şi a gazelor naturale nr. 

123/2012, cu modificările şi 

completările ulterioare, denumiţi în 

continuare clienţi casnici și a 

întreprinderilor mici și mijlocii, 

așa cum sunt definite în Legea nr. 

346/2004 privind stimularea 

înfiinţării şi dezvoltării 

întreprinderilor mici şi mijlocii, 

cu modificările şi completările 

ulterioare, denumiţi în continuare 

IMM-uri precum şi a 

profesioniştilor, aşa cum sunt 

 

1. Articolul 1 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

Art.1. – (1) Pentru perioada 1 noiembrie 

2021 - 31 martie 2022 se stabileşte o 

schemă de sprijin pentru plata facturilor 

aferente consumului de energie 

electrică şi gaze naturale pentru 

următoarele categorii de clienți finali: 

 

a) clienţi astfel cum sunt definiţi la art. 3 

pct. 15 şi art. 100 pct. 23 din Legea 

energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 

123/2012, cu modificările şi completările 

ulterioare, denumiţi în continuare clienţi 

casnici; 

 

b) întreprinderi mici și mijlocii, astfel cum 

sunt definite în Legea nr.346/2004 privind 

stimularea înfiinţării şi dezvoltării 

întreprinderilor mici şi mijlocii, cu 
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Nr. 

crt. 

Text ordonanţa de urgenţă 

OUG 118/2021 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

distinctă de cheltuieli bugetare, prin 

decontarea sumelor aferente 

schemei de compensare furnizorilor 

de energie electrică şi de gaze 

naturale. 

 

reglementaţi de art.3 alin. (2) din 

Legea nr.287/2009 privind Codul 

civil, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

denumiţi în continuare 

profesionişti pentru plata facturilor 

aferente consumului de energie 

electrică şi gaze naturale.   

 

 

modificările şi completările ulterioare, 

denumite în continuare IMM-uri, cabinete 

medicale individuale și alte profesii 

liberale, indiferent de forma de organizare; 

 

c) microîntreprinderi, persoane fizice 

autorizate, întreprinderi individuale, 

întreprinderi familiale, organizate potrivit 

legii; 

 

d) spitale publice și private definite 

conform Legii nr. 95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

unităţi de învăţământ publice și private 

definite conform Legii educaţiei naţionale 

nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi creșe.  

 

e) organizaţii neguvernamentale înființate 

potrivit dispozițiilor Ordonanţei 

Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 

246/2005, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum și unitățile de cult astfel 

cum sunt reglementate de Legea nr. 

489/2006 privind libertatea religioasă şi 

regimul general al cultelor, cu modificările 

şi completările ulterioare;  
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Nr. 

crt. 

Text ordonanţa de urgenţă 

OUG 118/2021 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

f) furnizori publici şi privaţi de servicii 

sociale prevăzute în Nomenclatorul 

serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, 

precum şi a regulamentelor-cadru de 

organizare şi funcţionare a serviciilor 

sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

Autori: Membrii Comisiilor 

 

5.   

(2) Schema de compensare este 

prevăzută în anexa care face parte 

integrantă din prezenta ordonanţă de 

urgenţă. 

 

 

 

 

(2) Schema de sprijin prevăzută la 

alin. (1) cuprinde următoarele 

măsuri: 

 

a) pentru clienții casnici - acordarea 

unei compensații unitare în valoare 

de cel mult 0,291 lei/kWh, în cazul 

energiei electrice și în valoare de cel 

mult 33% din valoarea 

componentei prețului gazului 

natural din contractul de 

furnizare al clientului beneficiar, 

în cazul gazelor naturale, în 

condițiile prevăzute în prezenta 

ordonanță; 

 

b)  pentru toţi operatorii economici 

consumatori finali: 

 

(2) Schema de sprijin prevăzută la alin. (1) 

cuprinde următoarele măsuri: 

 

a) pentru clienții casnici - acordarea unei 

compensații unitare în valoare de cel mult 

0,291 lei/kWh, în cazul energiei electrice 

și în valoare de cel mult 33% din 

valoarea componentei prețului gazelor 

naturale din contractul de furnizare al 

clientului beneficiar, în cazul gazelor 

naturale, în condițiile prevăzute în 

prezenta ordonanță de urgenţă; 

 

 

b) pentru toţi operatorii economici, clienţi 

finali, din categoriile prevăzute la 

alin.(1) lit. b) și c), pentru fiecare loc de 

consum: 
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Nr. 

crt. 

Text ordonanţa de urgenţă 

OUG 118/2021 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

 

 

 

i) exceptarea, în cazul energiei 

electrice, de la plata contravalorii 

certificatelor verzi, contribuției 

pentru cogenerare de înaltă 

eficienţă, accizei pentru primii 200 

MWh consumați lunar. 

 

 

 

 

ii) exceptarea, în cazul gazelor 

naturale, de la plata contravalorii 

accizei pentru primii 500 MWh 

consumați lunar. 

 

iii) aplicarea unei cote reduse a 

taxei pe valoarea adăugată de 5% 

asupra bazei de impozitare pentru 

furnizarea energiei electrice/gazelor 

naturale la clienții finali, prin 

derogare de la prevederile art. 291 

alin. (1) şi (3) din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, în cazul unui consum 

cuprins între 0,1 - 500 MWh lunar. 

 

 

 

i) exceptarea, în cazul energiei electrice, 

de la plata contravalorii tarifelor 

reglementate, respectiv tariful de 

introducere/extragere din rețea, tariful 

de distribuție, tariful de servicii de 

sistem, tariful de transport, precum și 

de la plata certificatelor verzi, 

contribuției pentru cogenerare de înaltă 

eficiență şi accizei. 

 

ii) exceptarea, în cazul gazelor naturale, de 

la plata contravalorii costului de 

transport, tarifului de distribuție și 

accizei. 

 

Pct. iii) se elimină 

 

Autori: Membrii Comisiilor 
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Nr. 

crt. 

Text ordonanţa de urgenţă 

OUG 118/2021 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

 

6.   

(3) Valorile lunare ale 

compensărilor prevăzute la alin. (1) 

se acordă conform anexei şi pot fi 

actualizate prin hotărâre a 

Guvernului la propunerea 

Ministerului Energiei şi 

Ministerului Muncii şi Protecţiei 

Sociale, cu minimum 5 zile 

lucrătoare înainte de perioada de 

aplicare. 

 

(4) Valoarea compensării se scade 

din totalul de plată al facturii emise 

de furnizor. 

 

 

(3) Valoarea compensației 

prevăzută la alin. (2) lit. a) poate fi 

actualizată prin hotărâre a 

Guvernului, la propunerea 

Ministerului Energiei şi 

Ministerului Muncii şi Protecţiei 

Sociale, cu minimum 5 zile 

lucrătoare înainte de perioada de 

aplicare. 

 

 

(4) Valoarea în lei a compensației 

pentru un loc de consum se 

determină ca produs între valoarea 

unitara a compensației prevăzută la 

alin. (2) lit. a) şi consumul facturat 

aferent perioadei de acordare a 

compensației, dacă acesta este mai 

mic sau egal cu consumul de 

referință, şi se aplică în fiecare 

factură emisa clienților casnici de 

către furnizorii de energie electrică 

şi gaze naturale pentru consumul 

din perioada 1 noiembrie 2021 – 31 

martie 2022. 

 

 

Nemodificate 

 

7.   

 (5) Compensarea se aplică 

facturilor de energie electrică emise 

 

(5) Consumul de referință pentru un 

loc de consum se determină ca 

 

(5) Consumul de referință pentru un loc de 

consum se determină ca produs între 
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Nr. 

crt. 

Text ordonanţa de urgenţă 

OUG 118/2021 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

pentru consumul aferent perioadei 1 

noiembrie 2021-31 martie 2022, 

indiferent de tipul de factură - 

estimat sau regularizare, 

corespunzător limitelor maxime de 

consum prevăzute la art. 3 alin. (2), 

cu luarea în considerare a unui preţ 

de referinţă de 0,68 lei/kwh 

determinat potrivit anexei. 

 

produs între consumul zilnic de 

referință şi numărul de zile din 

perioada de facturare. Consumul 

zilnic de referință pentru fiecare 

lună din perioada noiembrie 2021 – 

martie 2022 este prevăzut în anexa, 

care face parte integrantă din 

prezenta lege. 

 

consumul zilnic de referință şi numărul de 

zile din perioada de facturare. Consumul 

zilnic de referință pentru fiecare lună din 

perioada noiembrie 2021 – martie 2022 

este prevăzut în anexa, care face parte 

integrantă din prezenta ordonanţă de 

urgenţă. 

 

Autori: Membrii Comisiilor 

 

8.   

(6) Compensarea se aplică facturilor 

de gaze naturale emise pentru 

consumul aferent perioadei 1 

noiembrie 2021-31 martie 2022, 

indiferent de tipul de factură - 

estimat sau regularizare, 

corespunzător limitelor maxime de 

consum prevăzute la art. 3 alin. (5), 

cu luarea în considerare a unui preţ 

de referinţă de 125 lei/Mwh, 

determinat potrivit anexei. 

 

 

(6) Clienții casnici de energie 

electrică și gaze naturale 

beneficiari ai ajutoarelor financiare 

pentru consumatorul vulnerabil de 

energie, acordate în baza Legii nr. 

226/2021 privind stabilirea 

măsurilor de protecție socială pentru 

consumatorul vulnerabil de energie,  

în situația în care compensarea 

prevăzută de prezenta ordonanță 

este mai mare decât valoarea 

ajutorului acordat consumatorilor 

vulnerabili în baza prevederilor 

art.7 și art.25 din Legea nr. 

226/2021, clienții casnici 

beneficiază de compensarea 

prevăzută la alin.(2) lit. a) calculată 

ca diferență dintre compensarea 

prevăzută în anexă și nivelul 

ajutorului acordat pentru același 

 

(6) Clienții casnici, beneficiari ai 

ajutoarelor financiare pentru consumatorul 

vulnerabil de energie, acordate în baza 

Legii nr. 226/2021 privind stabilirea 

măsurilor de protecție socială pentru 

consumatorul vulnerabil de energie,  în 

situația în care compensarea prevăzută de 

prezenta ordonanță de urgenţă este mai 

mare decât valoarea ajutorului acordat 

consumatorilor vulnerabili în baza 

prevederilor art.7 și art.25 din Legea nr. 

226/2021, beneficiază de compensaţia 

prevăzută la alin.(2) lit. a) calculată ca 

diferență dintre compensarea prevăzută în 

anexă și nivelul ajutorului acordat pentru 

același client casnic în calitate de 

consumator vulnerabil. Compensarea 

consumatorului vulnerabil se realizează cu 

respectarea limitelor maxime de consum 

prevăzute la art.3 și în anexă. 
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Nr. 

crt. 

Text ordonanţa de urgenţă 

OUG 118/2021 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

client casnic în calitate de 

consumator vulnerabil. 

Compensarea consumatorului 

vulnerabil se realizează cu 

respectarea limitelor maxime de 

consum prevăzute la art.3 și în 

anexă. 

 

 

Autori: Membrii Comisiilor 

 

9.   

(7) Clienţii casnici de energie 

electrică şi de gaze naturale 

beneficiază de această compensare 

în situaţia în care se încadrează în 

limitele de consum prevăzute la art. 

3 şi nu beneficiază de ajutorul 

financiar pentru consumatorul 

vulnerabil potrivit Legii 

nr. 226/2021 privind stabilirea 

măsurilor de protecţie socială pentru 

consumatorul vulnerabil de energie. 

 

 

(7) Compensația acordată clienţilor 

casnici prevăzută la alin.(2) lit.a) 

precum şi elementele exceptate de 

la plată prevăzute la alin. (2) lit. 

b) pct. i) şi ii) vor fi evidențiate 

distinct cu semnul „minus” în 

facturile/anexele la facturile emise 

de furnizorul de energie 

electrică/gaze naturale. 

 

 

(7) Compensația acordată clienţilor 

casnici, prevăzută la alin.(2) lit.a), precum 

şi elementele exceptate de la plată 

prevăzute la alin. (2) lit. b), vor fi 

evidențiate distinct cu semnul „minus” în 

facturile/anexele la facturile emise de 

furnizorul de energie electrică/gaze 

naturale. 

 

Autori: Membrii Comisiilor 

 

 

10.   

(8) Compensarea acordată clienţilor 

casnici va fi consemnată distinct în 

facturile/anexele la facturile emise 

de furnizorul de energie 

electrică/gaze naturale. 

 

 

 

(8) Schema de sprijin prevăzută la 

alin. (1) se aplică şi în cazul 

condominiilor cu încălzire 

centralizată având drept combustibil 

gazele naturale care au un singur 

punct de consum care deserveşte 

spaţiile locative din condominiu. 

 

 

(8) Schema de sprijin prevăzută la alin. (1) 

se aplică şi în cazul condominiilor cu 

încălzire centralizată având drept 

combustibil gazele naturale şi care au un 

singur punct de consum care deserveşte 

spaţiile locative din condominiu. 

 

Autori: Membrii Comisiilor 
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11.   

(9) Pentru facturile aferente 

consumului de energie 

electrică/gaze naturale, clienţii 

casnici beneficiază de compensare 

pentru acoperirea consumului până 

la concurenţa sumei reprezentând 

contravaloarea preţului de referinţă. 

 

 

(9) În cazul prevăzut la alin. (8), 

schema de sprijin se aplică în 

facturile emise asociației de 

proprietari/locatari pentru consumul 

de gaze naturale al condominiului. 

 

 

Nemodificat 

 

12.   

(10) Dacă periodicitatea de emitere 

a facturii aferente consumului de 

gaze naturale/energie electrică este 

mai mare de o lună calendaristică, 

clienţii casnici vor beneficia lunar 

de compensare astfel încât să se 

asigure aplicarea schemei de 

compensare pentru toată perioada 1 

noiembrie 2021-31 martie 2022. 

 

 

(10) Pentru calculul compensației 

prevăzută la alin. (2) lit. a) în cazul 

condominiilor consumul zilnic de 

referință se determină ca produs 

între consumul zilnic de referință 

prevăzut în anexă şi numărul de 

spaţii locative care fac parte din 

condominiu. 

 

 

(10) Pentru calculul compensației 

prevăzută la alin. (2) lit. a), în cazul 

condominiilor, consumul zilnic de 

referință se determină ca produs între 

consumul zilnic de referință prevăzut în 

anexă şi numărul de spaţii locative care 

fac parte din condominiu. 

 

Autori: Membrii Comisiilor 

 

 

13.   

(11) Schema de compensare 

prevăzută la alin. (1) se aplică şi în 

cazul condominiilor cu încălzire 

centralizată având drept combustibil 

gazele naturale care au un singur 

punct de consum care deserveşte 

spatiile locative din condominiu. 

 

 

(11) Prețul de referință al energiei 

electrice este de 0,68 lei/kWh și 

include tarifele reglementate pentru 

servicii de rețea, contribuția pentru 

cogenerare de înaltă eficiență, 

contravaloarea certificatelor verzi, 

acciză și TVA aplicabile la data de 

30 octombrie 2021. 

 

 (11) Prețul de referință al energiei 

electrice este de 0,68 lei/kWh și include 

tarifele reglementate pentru servicii de 

rețea, contribuția pentru cogenerare de 

înaltă eficiență, contravaloarea 

certificatelor verzi, acciză și TVA, 

aplicabile la data de 30 octombrie 2021. 
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 Autori: Membrii Comisiilor 

14.   

(12) Pentru punctul de consum 

aferent încălzirii centralizate având 

drept combustibil gazele naturale 

dintr-un condominiu, încadrarea în 

tranşele de consum pentru fiecare 

dintre spaţiile locative se realizează 

în baza consumului înregistrat la 

punctul de consum prin raportare la 

numărul de spaţii locative. 

 

 

(12) Prețul de referință al gazelor 

naturale este de 125 lei/MWh și nu 

include TVA. 

 

 

(12) Preţul de referinţă al gazelor naturale 

este de 125 lei/MWh şi nu include TVA, 

taxe și tarife reglementate, tarife de 

înmagazinare, precum și acciza, 

aplicabile la data de 30 octombrie 2021. 

 

Autori: Membrii Comisiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.   

 (13) Responsabilitatea cu privire la 

declararea tranşelor de consum de 

gaze naturale aferente fiecărui 

proprietar din condominiu revine 

asociaţiei de proprietari constituite 

la nivelul condominiului potrivit 

legii sau proprietarilor, în situaţia în 

care pentru condominiul respectiv 

nu există obligaţia constituirii 

asociaţiei. 

 

 

(13) Prin aplicarea compensațiilor 

prevăzute la alin. (2) lit. a), prețul 

final achitat de clientul casnic 

pentru furnizarea de energie 

electrică/gaze naturale nu poate 

scădea sub prețul de referință 

stabilit la alin. (11) și (12).” 

 

 

nemodificat 

 

16.   

(14) Pentru a beneficia de 

compensare, reprezentantul 

administraţiei condominiului sau 

proprietarii din condominiu va/vor 

depune lunar la furnizorul de gaze 

naturale modalitatea de repartizare a 

  

(14) Pentru a beneficia de compensare, 

reprezentantul administraţiei 

condominiului sau proprietarii din 

condominiu va/vor depune lunar la 

furnizorul de gaze naturale modalitatea de 

repartizare a consumului total şi consumul 
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consumului total şi consumul 

corespunzător fiecărui client casnic 

din cadrul condominiului, însoţite 

de o declaraţie pe propria 

răspundere privind realitatea 

datelor furnizate. 

 

corespunzător fiecărui client casnic din 

cadrul condominiului. 

 

Autori: Membrii Grupului PSD 

 

17.   

Art. 2. - (1) În scopul decontării 

sumelor aferente compensărilor, pe 

baza facturilor emise lunar în 

condiţiile art. 1, furnizorii de 

energie electrică şi gaze naturale 

solicită lunar decontarea sumelor la 

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială. 

 

 

3. Articolul 2 se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

“Art. 2. – (1) Sumele rezultate din 

aplicarea schemei de sprijin şi 

documentele justificative se 

comunică de către furnizori 

Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială în termen de 15 

zile de la încheierea lunii 

calendaristice, în vederea decontării 

lunare a acestora. 

 

 

 

2. Articolul 2 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

“Art.2. - (1) Sumele rezultate din aplicarea 

schemei de sprijin pentru clienţii casnici 

şi documentele justificative se comunică 

de către furnizori Agenţiei Naţionale 

pentru Plăţi şi Inspecţie Socială în termen 

de 15 zile de la încheierea lunii 

calendaristice, în vederea decontării lunare 

a acestora. 

 

Autori: Membrii Comisiilor 

 

 

18.    

(2) Decontarea către furnizori, 

precum și către operatorii de 

distribuție care vând energie 

electrică clienților finali se 

realizează în termen de maximum 

30 de zile de la data comunicării de 

către furnizori, precum și de către 

operatorii de distribuție care 

vând energie electrică clienților 

  

(2) Decontarea către furnizorii de energie 

electrică și gaze naturale se realizează în 

termen de maximum 30 de zile de la data 

comunicării de către furnizori a 

informaţiilor prevăzute la alin.(1), prin 

plăţi directe către furnizori. 

 

Autori: Membrii Comisiilor 
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finali a informațiilor prevăzute la 

alin. (1) prin plăți directe către 

furnizori sau prin compensare cu 

obligațiile fiscale/bugetare ale 

acestora. 

 

19.   

(2) Procedura şi termenele de 

decontare a sumelor aferente 

schemei de compensare, 

documentele în baza cărora se 

realizează decontarea, precum şi 

alte măsuri necesare aplicării 

prevederilor prezentei ordonanţe de 

urgenţă se stabilesc prin ordin 

comun al ministrului muncii şi 

protecţiei sociale şi al ministrului 

energiei în termen de 15 zile de la 

data intrării în vigoare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă şi se publică 

în Monitorul Oficial al României, 

Partea I. 

 

 

(3) Procedura de decontare a 

sumelor aferente schemei de sprijin, 

documentele justificative în baza 

cărora se realizează decontarea, 

precum şi alte măsuri necesare 

aplicării prevederilor prezentei 

ordonanțe se stabilesc prin ordin 

comun al ministrului muncii şi 

protecţiei sociale, ministrului 

energiei şi ministrului finanțelor, 

în termen de 15 zile de la data 

intrării în vigoare a prezentei 

ordonanțe şi se publică în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I. 

 

 

(3) Procedura de decontare a sumelor 

aferente schemei de sprijin, documentele 

justificative în baza cărora se realizează 

decontarea, precum şi alte măsuri necesare 

aplicării prevederilor prezentei ordonanțe 

de urgenţă se stabilesc prin ordin comun 

al ministrului muncii şi protecţiei sociale, 

al ministrului energiei şi al ministrului 

finanțelor, în termen de 15 zile de la data 

intrării în vigoare a legii de aprobare a 

prezentei ordonanțe de urgenţă şi se 

publică în Monitorul Oficial al României, 

Partea I. 

 

Autori: Membrii Comisiilor 

 

 

20.    

 

(4) Agenţia Naţională pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială verifică 

corectitudinea întocmirii situaţiilor 

de plată de către furnizori şi, după 

caz, ia masuri în vederea recuperării 

de la furnizor a sumelor primite 

 

 

(4) Agenţia Naţională pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială verifică corectitudinea 

întocmirii situaţiilor centralizate de plată 

de către furnizori şi, după caz, ia măsuri în 

vederea recuperării de la furnizor a 

sumelor primite necuvenit. 
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necuvenit. 

 

 

Autori: Membrii Comisiilor 

 

21.   

(3) Până la data de 30 septembrie 

2022, Autoritatea Naţională de 

Reglementare în Domeniul Energiei 

verifică corectitudinea întocmirii 

situaţiilor de plată de către furnizori 

şi transmite Agenţiei Naţionale 

pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 

rezultatele verificărilor în vederea 

dispunerii, după caz, a recuperării 

de la furnizor a sumelor primite 

necuvenit. 

 

 (4) Procedura de recuperare a 

sumelor decontate necuvenit sau ca 

urmare a unor erori materiale şi 

termenele aferente, precum şi alte 

măsuri necesare acestei recuperări 

se stabilesc prin ordin comun al 

ministrului muncii şi protecţiei 

sociale, al ministrului energiei şi al 

preşedintelui Autorităţii Naţionale 

de Reglementare în Domeniul 

Energiei în termen de 45 de zile de 

la data intrării în vigoare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă. 

 

 

  

(5) Până la data de 31 decembrie 2022, 

Autoritatea Naţională de Reglementare în 

Domeniul Energiei verifică corectitudinea 

întocmirii situaţiilor de plată de către 

furnizori într-un eșantion de minimum 

2% şi transmite Agenţiei Naţionale pentru 

Plăţi şi Inspecţie Socială rezultatele 

verificărilor în vederea dispunerii, după 

caz, a recuperării de la furnizor a sumelor 

primite necuvenit. 

 

Autori: Membrii Comisiilor 
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22.    

(5)  Sumele necesare asigurării 

schemei de sprijin pentru clienții 

casnici se suportă de la bugetul de 

stat, prin bugetul Ministerului 

Muncii şi Protecţiei Sociale, iar cele 

necesare asigurării schemei de 

sprijin pentru IMM-uri şi 

profesionişti se suportă de la 

bugetul de stat, prin bugetul 

Misterului Finanțelor, de la o 

poziţie distinctă de cheltuieli 

bugetare. 

 

 

(6)  Sumele necesare asigurării schemei de 

sprijin prevăzute la art.1 alin.(2) se 

suportă de la bugetul de stat,  de la o 

poziţie distinctă de cheltuieli bugetare, 

după cum urmează: 

 

a)  prin bugetul Ministerului Muncii şi 

Protecției Sociale, pentru schema de 

sprijin prevăzută la art.1 alin.(2) lit.a); 

 

b)   prin bugetul Ministerului Energiei, 

pentru aplicarea schemei de sprijin 

prevăzută la art.1 alin.(2) lit. b). 

 

Autori: Membrii Comisiilor 

 

 

23.     

(7) Sumele rezultate din aplicarea 

schemei de sprijin pentru IMM-uri, 

microîntreprinderi, persoane fizice 

autorizate, întreprinderi individuale, 

întreprideri familiale și documentele 

justificative se comunică de către 

furnizorii de energie electrică și gaze 

naturale Ministerului Energiei în 

termen de 15 zile de la încheierea lunii 

calendaristice, în vederea decontării 

lunare a acestora. 

 

(8) Decontarea către furnizorii de 
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energie electrică și gaze naturale se 

realizează în termen de maximum 30 de 

zile de la data comunicării de către 

furnizori a informațiilor prevăzute la 

alin. (7), prin plăți directe către 

furnizori. 

 

Autori: Membrii Comisiilor 

 

24.   

 

Art. 3. - (1) Clienţii casnici 

beneficiari ai schemei de 

compensare aferente consumului de 

energie electrică sunt persoanele 

fizice al căror consum total de 

energie electrică în perioada 1 

noiembrie 2021-31 martie 2022 se 

situează între 150 kwh-1.000 kwh 

inclusiv. 

 

 

 

 

4. Articolul 3 se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

“Art. 3. – (1) Limita maximă a 

consumului pentru perioada de 

aplicare a prezentei ordonanțe 

este: 

 

a) 1500 kWh energie electrică; 

 

 

b) echivalentul în kWh a 1000 m3 

de gaze naturale la un factor de 

conversie de 10.6 kWh per m3. 

 

 

3. Articolul 3 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„Art.3.- (1) Limita maximă a consumului 

pentru perioada de aplicare a prezentei 

ordonanţe de urgență, pentru clienții 

prevăzuţi la art. 1 alin (1) lit. a) este: 

a) 1500 kWh energie electrică, alocat în 

transe lunare, conform anexei; 

b) echivalentul în kWh a 1000 m3 de gaze 

naturale la un factor de conversie de 10.6 

kWh per m3, alocat în transe lunare, 

conform anexei. 

 

Autori: Membrii Comisiilor 

 

 

 

 

 

 

25.   

(2) Compensarea acordată este de 

 

(2) La limitele prevăzute la alin. (1) 

 

(2) La limitele prevăzute la alin. (1) se 
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maximum 0,21 lei/kwh aferentă 

consumului de energie electrică 

facturat în perioada prevăzută la 

alin. (1), care nu poate depăşi limita 

maximă de 1.000 kwh. 

 

se acceptă o abatere în favoarea 

beneficiarului compensației de la 

art.1 alin. (2) lit. a) de maximum 

10%. 

 

acceptă o abatere în favoarea 

beneficiarului compensației prevăzut la 

art. 1 alin. (2) lit.a), de maximum 10%. 

 

Autori: Membrii Comisiilor 

 

26.   

(3) Pentru a beneficia de 

compensarea aferentă consumului 

de energie electrică facturat, nivelul 

de consum lunar al clienţilor 

casnici, în perioada de compensare, 

nu va depăşi limitele stabilite în 

anexă, cu marjele de diferenţă 

acceptabile prevăzute. 

 

(4) Clienţii casnici beneficiari ai 

schemei de compensare aferente 

consumului de gaze naturale sunt 

persoanele fizice al căror consum 

total de gaze naturale în perioada 1 

noiembrie 2021-31 martie 2022 se 

situează între 80 m3 - 1.000 m3 

inclusiv. 

(5) Compensarea acordată este de 

maximum 25% din consumul de 

gaze naturale facturat în perioada 

prevăzută la alin. (1), care nu poate 

depăşi limita maximă de 1.000 m3. 

(6) Pentru a beneficia de 

compensarea aferentă consumului 

 

(3) Pentru a beneficia de 

compensația prevăzută la art. 1 alin. 

(2) lit. a), consumul de energie 

electrică/gaze naturale al clienţilor 

casnici din perioada de facturare nu 

poate fi mai mic de 1 kWh pe zi 

energie electrică în perioada de 

facturare, respectiv 7 kWh pe zi 

gaze naturale și nu trebuie să 

depășească consumul de referință 

determinat conform art.1 alin. 

(5).” 

 

 

 

Nemodificat 
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de gaze naturale facturat, nivelul de 

consum lunar al clienţilor casnici, în 

perioada de compensare, nu va 

depăşi limitele stabilite în anexă, cu 

marjele de diferenţă acceptabile 

prevăzute. 

(7) Este acceptabilă şi se decontează 

o marjă favorabilă de consum de 

energie electrică şi gaze naturale 

corespunzătoare unei depăşiri a 

limitei maxime de consum aferentă 

perioadei de maximum 10%. Marja 

de 10% se aplică la consumul 

maxim de energie electrică decontat 

în perioada de compensare de 1.000 

kwh, respectiv la consumul maxim 

de gaze naturale decontat în 

perioada de compensare de 1.000 

m3. 

 

27.   

Art. 4. - Prin excepţie de la 

prevederile art. 1 alin. (7), în 

situaţia în care compensarea 

prevăzută de prezenta ordonanţă de 

urgenţă este mai mare decât 

valoarea ajutorului acordat 

consumatorilor vulnerabili în baza 

prevederilor art. 7 şi 25 din Legea 

nr. 226/2021, clienţii casnici 

beneficiază de compensarea 

 

5. Articolul 4 se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

“Art. 4. – (1) În vederea 

regularizării sumelor aferente 

schemei de sprijin, operatorii de 

distribuție de energie electrică/gaze 

naturale au obligația ca, în perioada 

aprilie-iunie 2022, suplimentar faţă 

de citirile stabilite conform 

reglementărilor în vigoare, să 

 

4. Articolul 4 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

“Art. 4. – (1) În vederea regularizării 

sumelor aferente schemei de sprijin, 

operatorii de distribuție de energie 

electrică/gaze naturale au obligația ca, în 

perioada aprilie-iunie 2022, suplimentar 

faţă de citirile stabilite conform 

reglementărilor în vigoare, să efectueze 

citirea indexului contorului la clienții 
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prevăzută la art. 1 calculată ca 

diferenţa dintre compensarea 

prevăzută în anexă şi nivelul 

ajutorului acordat pentru acelaşi 

client casnic în calitate de 

consumator vulnerabil. 

Compensarea consumatorului 

vulnerabil se realizează cu 

respectarea limitelor maxime de 

consum prevăzute la art. 3 şi în 

anexă. 

 

efectueze citirea indexului 

contorului la clienții finali care au 

beneficiat de schema de sprijin și să 

comunice furnizorilor de energie 

electrică/gaze naturale datele de 

măsură ale acestora. 

 

finali care au beneficiat de schema de 

sprijin și să comunice furnizorilor de 

energie electrică/gaze naturale datele de 

măsurare ale acestora. 

 

Autori: Membrii Comisiilor 

 

28.    

(2) Furnizorii de energie 

electrică/gaze naturale precum și 

operatorii de distribuție care 

revând energie electrică clienților 

finali au obligația să emită clienților 

finali, până la data de 30 iulie 2022, 

facturi de regularizare pentru 

perioada 1 noiembrie 2021 – 31 

martie 2022, pe baza datelor de 

măsură comunicate de către 

operatorii de distribuție de energie 

electrică/gaze naturale în 

conformitate cu prevederile alin.(1).  

 

 

 

 

(2) Furnizorii de energie electrică/gaze 

naturale, precum şi operatorii de 

distribuţie care revând energie electrică 

clienţilor finali, au obligaţia să emită 

clienţilor finali, până la data de 30 iulie 

2022, facturi de regularizare pentru 

perioada 1 noiembrie 2021 - 31 martie 

2022, pe baza datelor de măsurare 

comunicate de către operatorii de 

distribuţie de energie electrică/gaze 

naturale în conformitate cu prevederile 

alin.(1). Facturile de regularizare emise 

clienților finali conțin și recuperarea 

sumelor decontate necuvenit clienților 

care au depășit limita de consum în 

perioada de aplicare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă. 
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Autori: Membrii Comisiilor 

 

29.    

(3) Furnizorii de energie 

electrică/gaze naturale precum și 

operatorii de distribuție care revând 

energie electrică clienților finali au 

obligația să determine, până la data 

de 30 iulie 2022, pe baza datelor de 

măsurare comunicate de către 

operatorii de distribuție energie 

electrică/gaze naturale, valoarea 

finală aferenta  schemei de sprijin 

pentru perioada 1 noiembrie 2021- 

31 martie 2022 și să comunice 

această valoare Agenţiei Naţionale 

pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. 

 

 

(3) Furnizorii de energie electrică/gaze 

naturale, precum și operatorii de 

distribuție care revând energie electrică 

clienților finali, au obligația să determine, 

până la data de 30 iulie 2022, pe baza 

datelor de măsurare comunicate de către 

operatorii de distribuție energie 

electrică/gaze naturale, valoarea finală 

aferentă  schemei de sprijin pentru 

perioada 1 noiembrie 2021- 31 martie 

2022 și să comunice această valoare 

Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială. 

 

Autori: Membrii Comisiilor 

 

 

30.    

(4) Agenţia Naţională pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială determină sumele 

decontate necuvenit sau nedecontate 

furnizorilor de energie 

electrică/gaze naturale pentru 

perioada 1 noiembrie 2021 - 31 

martie 2022 și le va comunica 

furnizorilor, precum și operatorilor 

de distribuție care revând energie 

electrică clienților finali. 

 

 

Nemodificat 
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31.     

(5) În termen de 30 zile de la 

comunicarea sumelor menționate la 

alin. (5), furnizorii de energie 

electrică/gaze naturale, precum și 

operatorii de distribuție care 

revând energie electrică clienților 

finali vor returna/vor primi la/de la 

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială sumele decontate 

necuvenit/nedecontate.” 

 

 

(5) În termen de 30 zile de la comunicarea 

sumelor potrivit alin.(4), furnizorii de 

energie electrică/gaze naturale, precum și 

operatorii de distribuție care revând 

energie electrică clienților finali, vor 

returna la/vor primi de la Agenţia 

Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 

sumele decontate necuvenit sau 

nedecontate, după caz.” 

 

Autori: Membrii Comisiilor 

 

 

32.   

 

 

Art. 5. - La articolul 8 din 

Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 

privind acordarea de facilităţi 

persoanelor care domiciliază sau 

lucrează în unele localităţi din 

Munţii Apuseni şi în Rezervaţia 

Biosferei "Delta Dunării", 

republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 194 din 13 

august 1997, cu modificările şi 

completările ulterioare, după 

alineatul (3) se introduc două noi 

alineate, alineatele (4) şi (5), cu 

următorul cuprins: 

"(4) Prin excepţie de la prevederile 

 

6. Articolul 5 se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

“Art. 5. –  La articolul 8 din 

Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 

privind acordarea de facilităţi 

persoanelor care domiciliază sau 

lucrează în unele localităţi din 

Munţii Apuseni şi în Rezervaţia 

Biosferei „Delta Dunării“, 

republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 194 din 13 

august 1997, cu modificările şi 

completările ulterioare, după 

alineatul (3) se introduc două noi 

alineate, alin.(4) şi (5), cu următorul 

cuprins: 

“(4) Prin excepţie de la prevederile 

 

5. La articolul 5, alineatele (4) şi (5) ale 

articolului 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 

27/1996 privind acordarea de facilităţi 

persoanelor care domiciliază sau lucrează 

în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în 

Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“, se 

modifică și vor avea următorul cuprins: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alin.(4) nemodificat  

 

 

Pentru respectarea normelor 

de tehnică legislativă. 
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adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

art. 1 alin. (1), familiile cu 

domiciliul în una dintre localităţile 

situate pe teritoriul Rezervaţiei 

Biosferei «Delta Dunării», 

prevăzute în Hotărârea Guvernului 

nr. 395/1996, cu modificările 

ulterioare, sau în unele localităţi din 

Munţii Apuseni beneficiază de o 

reducere cu 50% din tariful pentru 

energie electrică, gaze naturale şi 

energie termică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Diferenţele de tarif pentru 

serviciile privind livrarea energiei 

electrice şi a gazelor naturale se 

suportă de la bugetul de stat, prin 

Ministerul Muncii şi Protecţiei 

Sociale." 

 

 

 

 

 

 

art. 1 alin. (1), familiile cu 

domiciliul în una dintre localităţile 

situate pe teritoriul Rezervaţiei 

Biosferei «Delta Dunării», 

prevăzute în Hotărârea Guvernului 

nr. 395/1996 pentru aprobarea 

programului special privind unele 

măsuri şi acţiuni pentru 

sprijinirea dezvoltării economico-

sociale a judeţului Tulcea şi a 

Rezervaţiei Biosferei «Delta 

Dunării», cu modificările 

ulterioare, sau în unele localităţi din 

Munţii Apuseni beneficiază de o 

reducere cu 50% a prețului final al 

energiei electrice/gazelor 

naturale/energiei termice aferent 

contractului de furnizare 

încheiat. 

 

(5) Valoarea rezultată prin 

aplicarea reducerii prevăzută la 

alin. (4) se suportă de la bugetul 

de stat, prin Ministerul Muncii şi 

Protecţiei Sociale.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alin.(5) nemodificat  

 

Autori: Membrii Comisiilor 
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33.    

7. După articolul 5 se introduc 

două articole noi, art.6 și 7, cu 

următorul cuprins: 

“Art.6. - (1) În perioada aplicării 

prezentei ordonanțe, prețurile la 

energie electrică și gaze naturale 

se plafonează, pentru clienții 

casnici, după cum urmează: 

 

a) prețul final facturat al energiei 

electrice se plafonează la cel mult 1 

leu/kWh, din care componenta de 

preț a energiei electrice va fi în 

valoare de maximum 0,525 

lei/kWh; 

b) prețul final facturat al gazelor 

naturale se plafonează la cel mult 

0,37 lei/kWh, din care componenta 

de preț al gazelor naturale va fi în 

valoare de maxim 0,250 lei/kWh. 

 

 

6. După articolul 5 se introduc două noi 

articole, art.6 și 7, cu următorul cuprins: 

 

“Art.6. - (1) În perioada aplicării 

dispoziţiilor prezentei ordonanțe de 

urgenţă, preţurile la energie electrică şi 

gaze naturale se plafonează, pentru clienţii 

finali prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a), 

d), e) și f), după cum urmează: 

 

a) - b) nemodificate 

 

 

Autori: Membrii Comisiilor 

 

 

 

Pentru respectarea normelor 

de tehnică legislativă. 

34.    

(2) Plafoanele prevăzute la alin.(1) 

reprezintă prețul final facturat 

pentru clientul casnic, având 

incluse: 

 

a) pentru energie electrică – 

componenta de preț a energiei 

 

 (2) Plafoanele prevăzute la alin.(1) 

reprezintă preţul final facturat pentru 

clientul final, având incluse: 

 

a) pentru energie electrică - componenta 

de preţ a energiei electrice, acciza, tarifele 

reglementate de transport şi distribuţie, 
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Motivare 

electrice, acciza, tarifele 

reglementate de transport și 

distribuție, serviciile de sistem, 

certificatele verzi, contribuția de 

cogenerare de înaltă eficiență 

energetică, abonamentul şi TVA; 

 

b) pentru gaze naturale – prețul 

de vânzare al gazelor naturale, 

costul de transport, acciza, tariful 

de distribuție, abonamentul şi 

TVA.” 

 

serviciile de sistem, certificatele verzi, 

contribuţia de cogenerare de înaltă 

eficienţă energetică, costurile de furnizare 

şi TVA; 

 

 

 

b) pentru gaze naturale - preţul de vânzare 

al gazelor naturale, costul de transport, 

tariful de înmagazinare, acciza, tariful de 

distribuţie, costurile de furnizare şi TVA. 

 

Autori: Membrii Comisiilor 

 

35.    

Art. 7. – (1) Diferența între prețul 

mediu din perioada 1 aprilie 2021 

– 31 martie 2022 și plafonul 

maxim de 250 lei/MWh, 

reprezentând prețul gazelor 

naturale, va fi compensată de la 

bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Energiei, de la o 

poziție distinctă de cheltuieli 

bugetare. 

 

(2) Diferența între prețul mediu 

din perioada 1 aprilie 2021 – 31 

martie 2022 și plafonul maxim 

525 lei/MWh, reprezentând prețul 

energiei electrice active va fi 

 

 

Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Diferența între prețul mediu din 

perioada 1 aprilie 2021 – 31 martie 2022 

și plafonul maxim de 525 lei/MWh, 

reprezentând prețul energiei electrice 

active va fi compensată de la bugetul de 
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(autor amendament) 
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compensată de la bugetul de stat, 

prin bugetul Ministerului 

Energiei, de la o poziție distinctă 

de cheltuieli bugetare. 

 

(3) Documentele justificative ce 

trebuie prezentate de către 

furnizorii de energie electrică și 

gaze naturale în vederea 

acoperirii diferenței de preț 

compensate sunt:  

a) documente justificative privind 

cantitatea de energie electrică/gaze 

naturale achiziționată în vederea 

acoperirii consumului clienților 

casnici aflați în portofoliu pentru 

perioada de aplicare a prevederilor 

prezentei legi, precum şi prețul 

acesteia;  

b) documente justificative privind 

procentul cantității achiziționate pe 

întreaga perioadă a aplicării 

prezentei legi din total consum 

client aflați în portofoliu în 

perioada 1 aprilie 2021 – 31 martie 

2022. 

 

(4) Calculul privind diferențele de 

preț de la alin. (1) și (2) va fi 

realizat de către ANRE în termen 

de 30 de zile de la depunerea de 

stat, prin bugetul Ministerului Energiei, de 

la o poziție distinctă de cheltuieli 

bugetare. 

 

 

 

(3) Documentele justificative ce trebuie 

prezentate de către furnizorii de energie 

electrică și gaze naturale în vederea 

acoperirii diferenței de preț compensate 

sunt:  

 

a) documente justificative privind 

cantitatea de energie electrică/gaze 

naturale achiziționată în vederea acoperirii 

consumului clienților casnici aflați în 

portofoliu pentru perioada de aplicare a 

prevederilor prezentei ordonanţe de 

urgenţă, precum şi prețul acesteia;  

 

b) documente justificative privind 

procentul cantității de energie 

electrică/gaze naturale achiziționate pe 

întreaga perioadă a aplicării prezentei 

ordonanţe de urgenţă din total consum 

clienţi aflați în portofoliu în perioada 1 

aprilie 2021 – 31 martie 2022. 

 

(4) Calculul privind diferențele de preț 

prevăzute la alin. (1) și (2) se realizează 

de către Autoritatea Naţională de 
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(autor amendament) 
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către furnizori a documentelor 

justificative. 

 

(5) ANRE va transmite calculele 

de la alin. (4) și verificările 

aferente Ministerului Energiei, 

iar acesta va efectua plata către 

furnizori în termen de 5 zile de la 

primirea documentelor.” 

 

 

Reglementare în Domeniul Energiei în 

termen de 30 de zile de la data depunerii 

de către furnizori a documentelor 

justificative. 

 

(5) Autoritatea Naţională de 

Reglementare în Domeniul Energiei va 

transmite calculele prevăzute la alin. (4) 

și verificările aferente către Ministerul 

Energiei, iar acesta efectuează plata către 

furnizori în termen de 5 zile de la data 

primirii documentelor. 

 

Autori: Membrii Comisiilor 

 

36.   

 

Anexa 

 

8. Anexa se modifică şi se 

înlocuieşte cu anexa la prezenta 

lege. 

 

 

7. Anexa se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

 

(anexa modificată este redată la pag.35-

38) 

 

Autori: Membrii Comisiilor 

 

 

37.    

Art. II. – (1) În perioada de aplicare 

a Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 118/2021 privind 

stabilirea unei scheme de 

compensare pentru consumul de 

energie electrică și gaze naturale 

 

Art. II. - (1) În perioada de aplicare a 

dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea 

unei scheme de compensare pentru 

consumul de energie electrică şi gaze 

naturale pentru sezonul rece 2021-2022, 
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Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
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pentru sezonul rece 2021-2022, 

precum și pentru completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 

privind acordarea de facilități 

persoanelor care domiciliază sau 

lucrează în unele localități din 

Munții Apuseni și în Rezervația 

Biosferei "Delta Dunării", venitul 

suplimentar realizat de producătorii 

de energie electrică rezultat din 

diferența dintre prețul de vânzare al 

energiei electrice și prețul de 450 

lei/MWh se impozitează cu 80%. 

 

 

 

 

 

(2) Modul de aplicare a impozitului 

prevăzut la alin.(1) se stabilește prin 

ordin al Președintelui Agenției 

Naționale de Administrare Fiscală 

în termen de 15 zile de la intrarea în 

vigoare a prezentei legi. 

 

precum şi pentru completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.27/1996 privind acordarea 

de facilităţi persoanelor care domiciliază 

sau lucrează în unele localităţi din Munţii 

Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta 

Dunării”, cu modificările şi completările 

aduse prin prezenta lege, venitul 

suplimentar realizat de producătorii de 

energie electrică rezultat din diferenţa 

dintre preţul mediu lunar de vânzare al 

energiei electrice şi preţul de 450 

lei/MWh se impozitează cu 80%. 

 

(2) De la prevederile alin. (1) sunt 

exceptați producătorii de energie 

electrică pe bază de combustibili fosili, 

inclusiv cogenerare. 

 

Devine alin.(3) nemodificat 

 

 

Autori: Membrii Comisiilor 

38.    

Art. III. – În perioada de aplicare a 

Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 118/2021 privind stabilirea unei 

scheme de compensare pentru 

consumul de energie electrică și 

 

Se elimină. 

 

Autori: Membrii Comisiilor 
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gaze naturale pentru sezonul rece 

2021-2022, precum și pentru 

completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.27/1996 privind acordarea de 

facilități persoanelor care 

domiciliază sau lucrează în unele 

localități din Munții Apuseni și în 

Rezervația Biosferei "Delta 

Dunării", pentru activitatea de 

vânzare, comercianţii de energie 

electrică şi gaze naturale nu pot 

înregistra o rată a profitului mai 

mare de 5%, aplicată la costurile de 

furnizare, fără a fi inclusă achiziţia 

de energie electrică şi gaze naturale. 

 

39.     

Art. III. - (1) Pentru perioada cuprinsă 
între 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022, 
Guvernul va aloca bugetelor unităților 
administrativ teritoriale o subvenție pentru 
acoperirea creșterii prețului gigacaloriei în 
cuantum de 50% din diferența rezultată 
între prețul de achiziție al gazelor naturale 
și prețul plafonat al gazelor naturale de 
0,250 lei/kwh, prevăzut la art. 6 alin.(1) 
lit.b) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 118/2021, astfel cum a fost 
modificată şi completată prin prezenta 
lege.  
 
(2) Procedura privind acordarea subvenției 
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(autor amendament) 
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prevăzute la alin.(1) se stabilește prin 
ordin comun al ministrului finanțelor, al 
ministrului energiei şi al ministrului 
dezvoltării lucrărilor publice și 
administrației, în termen de 15 zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi. 
 
(3) Sumele prevăzute la alin. (1) cu titlu 
de subvenție se virează bugetelor locale în 
cel mult 30 de zile de la data depunerii 
documentelor justificative. 

 

Autori: Membrii Comisiilor 

 

40.     

Art.IV. - (1) Pentru a beneficia de 

dispoziţiile Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 118/2021, cu modificările 

şi completările aduse prin prezenta lege, 

clienţii finali prevăzuţi la art.1 alin.(1) 

lit.b) - f) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 118/2021, astfel cum a fost 

modificată şi completată prin prezenta 

lege, depun o cerere însoțită de o 

declarație pe proprie răspundere la 

furnizorii de energie electrică și/sau gaze 

naturale. 

(2) În situația în care clientul final se 

încadrează în mai multe categorii dintre 

cele prevăzute la art.1 alin. (1) lit. b) - f) 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
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Motivare 

118/2021, astfel cum a fost modificată şi 

completată prin prezenta lege, acesta 

optează, pe toată durata aplicării 

compensării, pentru o singură categorie. 

 

Autor: deputat Radu Popa, grup PSD 

 

41.    

Art. IV. – Pe perioada de aplicare a 

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 Ordonanţei 

Guvernului nr.27/1996 privind 

acordarea de facilități 

persoanelor care domiciliază sau 

lucrează în unele localități din 

Munții Apuseni și în Rezervația 

Biosferei "Delta Dunării", la 

cererea debitorului, client final din 

categoria consumatorilor 

vulnerabili, aşa cum este aceasta 

definită prin Legea nr.226/2021, se 

suspendă, pentru o perioadă 

cuprinsă între minimum o lună şi 

maximum şase luni, obligaţia de 

plată a facturilor la energie electrică 

şi gaze naturale, fără costuri 

 

Art.V. – Pe perioada de aplicare a 

dispoziţiilor Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 118/2021, cu modificările 

şi completările aduse prin prezenta 

lege, la cererea debitorului, client final din 

categoria consumatorilor vulnerabili, aşa 

cum aceasta este definită în Legea 

nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor 

de protecție socială pentru 

consumatorul vulnerabil de energie, se 

suspendă obligaţia de plată a facturilor la 

energie electrică şi gaze naturale, pentru o 

perioadă cuprinsă între minimum o lună şi 

maximum şase luni, fără costuri 

suplimentare pentru acesta.” 

 

Autori: Membrii Comisiilor 
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suplimentare pentru acesta.” 
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Anexa  

(anexă la OUG nr.118/2021) 

 

Consumul zilnic de referință la energie electrică și gaze naturale 

Exemple de calcul la acordarea compensației la energie electrică și gaze 

 

 

Tabel 1. Energie electrică  

              

Luna și anul Noiembrie 

2021 

(30 zile) 

Decembrie 

2021 

(31 zile) 

Ianuarie 2022 

(31 zile) 

Februarie 2022 

(28 zile) 

Martie 2022 

(31 zile) 

Consum zilnic 

de referință 

(kWh) 

9.93 kWh 9.93 kWh 9.93 kWh 9.93 kWh 9.93 kWh 

Consum zilnic 

de referință cu 

abatere 

maximă de 

10% (kWh) 

10.92 kWh 10.92 kWh 10.92 kWh 10.92 kWh 10.92 kWh 

Consum lunar 

maxim (kWh)  

(+ maxim 

10%) 

297.9 kWh  

(327.69 kWh) 

307.83 kWh 

(338.61 kWh) 

307.83 kWh 

(338.61 kWh) 

278.04 kWh 

(305.84 kWh) 

307.83 kWh 

(338.61 kWh) 

Notă: Valoarea consumului zilnic de referință s-a determinat ca raport între consumul maxim 

acceptat pentru schema de sprijin pentru perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 (1500 kWh 

+ o abatere maximă acceptabilă de 10% în favoarea beneficiarului schemei de compensare) şi 

numărul de zile din perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 (151 de zile). 

 

Tabel 2. Gaze naturale 

 

Luna și anul Noiembrie 

2021 

Decembrie 

2021 

Ianuarie 2022 Februarie 2022 Martie 2022 

Consum zilnic 

de referință 

(kWh) 

54,97 kWh 77,6 kWh 89,11 kWh 89,73 kWh 75,17 kWh 

Notă: Valoarea consumului zilnic de referință s-a determinat ca raport între consumul mediu lunar 

(calculat din consumul maxim de referință al perioadei de 1000 m3 transformați în MWh, adică 

10.6 MWh plus o abatere maximă acceptabilă de 10% în favoarea beneficiarului pentru un total de 

1100 m3 transformați în MWh, adică 11.66 MWh) și numărul de zile aferent fiecărei luni din 

perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022. 
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Ponderea consumului mediu lunar în totalul celor 5 luni din perioada noiembrie 2021- martie 2022 

este următoarea: 

 

Luna și anul 
Noiembrie 

2021 

Decembrie 

2021 

Ianuarie 

2022 

Februarie 

2022 

Martie 

2022 
Total 

Pondere 

consum 

mediu lunar 

14% 21% 24% 21% 20% 100% 

 

Echivalentul în kWh al consumului maxim de gaze naturale decontat de 1100 mc este 11660 kWh. 

Prin urmare, având în vedere ponderea lunară a consumului mediu, cotele de referință ale 

consumului mediu lunar sunt următoarele: 

  

Luna și anul Noiembrie 

2021 

Decembrie 

2021 

Ianuarie 

2022 

Februarie 

2022 

Martie 

2022 

Total 

Consum 

mediu lunar 

(kWh) 

1649,05 2405,61 2762,51 2512,56 2330,27 11660 

 

Exemple de calcul al compensației acordate 

A. Energie electrică 

 

Exemplul 1 

Emitere factură în data de 25.11.2021 

Perioada de facturare 25.10 – 24.11.2021 

Valoare unitară a compensației 0.291 lei/kWh  

 

Cazul 1 

Consumul aferent perioadei de facturare 190 kwh 

Perioada de aplicare a compensației este 01 – 24.11.2021 (24 de zile) 

Consum de referință: 10.92 kWh/zi x 24 zile = 262.08 kWh/perioada de facturare 

Consum minim: 1 kWh /zi 

Consum minim în perioada de facturare: 1 kWh x 24 zile = 24 kWh. 

Consumul aferent perioadei de aplicare a compensației 6.12 kWh/zi x 24 de zile = 146.88 kWh 

(unde 6.12 kWh/zi este consumul zilnic aferent perioadei de facturare = 190 kWh/31 de zile)    

 

Se verifică condiția: Consum minim < Consumul aferent perioadei de aplicare a compensației ≤ 

Consumul de referință  

Condiția este îndeplinită: 24 kWh < 146.88 kWh < 262.08 kWh 

Valoare maximă a compensației acordate 146.88 kwh x 0.291 lei/kwh = 42.74 lei 

Valoarea finală a compensației nu poate reduce prețul final al clientului sub 0.68 lei / kWh 

cu toate taxele incluse. 

 

Cazul  2 

Consumul aferent perioadei de facturare = 350 kwh 

Perioada de aplicare a compensației este 01– 24.11.2021 (24 de zile) 

Consum de referință: 10.92 kWh/zi x 24 zile = 262.08 kWh/perioada de facturare  

Consum minim: 1 kWh /zi 

Consum minim în perioada de facturare: 1 kWh x 24 zile = 24 kWh. 
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Consumul aferent perioadei de aplicare a compensației 11.29 kWh/zi x 24 de zile = 270.96 kWh 

(unde 11.29 kWh/zi este consumul zilnic aferent perioadei de facturare = 350 kWh/31 de zile)    

 

Se verifică condiția: Consum minim < Consumul aferent perioadei de aplicare a compensației ≤ 

Consumul de referință  

Condiția nu este îndeplinită:  24 kWh < 270.96 kWh > 262.08 kWh 

Valoare compensație acordată = 0 lei 

 

Exemplul 2 

Emitere factură în data de 20.02.2022 

Perioada de facturare 10.01 – 19.02.2022 

Valoarea unitară a compensației 0.291 lei/kWh  

 

Cazul 1 

Consumul aferent perioadei de facturare: 220 kWh 

Perioada de aplicare a compensației este 10.01 – 19.02.2022 (41 de zile) 

Consum de referință: 10.92 kWh/zi x 41 zile = 447.72  kWh/perioada de facturare  

Consum minim: 1  kWh /zi 

Consum minim în perioada de facturare: 1  kWh x 41 zile = 41  kWh 

Consumul aferent perioadei de aplicare a compensației 5.37  kWh/zi x 41 de zile = 220  kWh 

(unde 5.37  kWh/zi este consumul zilnic aferent perioadei de facturare = 220  kWh/41 de zile)    

 

Se verifică condiția:  Consumul minim < Consumul aferent perioadei de aplicare a compensației ≤ 

Consumul de referință  

Condiția este îndeplinită: 41 kWh < 220 kWh < 447.72 kWh   

Valoare maximă a compensației acordate 220 kWh x 0.291 lei/kWh = 64.02 lei 

Valoarea finală a compensației nu poate reduce prețul final al clientului sub 0.68 lei/kWh cu 

toate taxele incluse. 

 

 

Cazul  2 

Consumul aferent perioadei de facturare: 500 kwh 

Perioada de aplicare a compensației este 10.01– 19.02.2022 (41 de zile) 

Consum de referință: 10.92 kWh/zi x 41 zile = 447.72 kWh/perioada de facturare  

Consum minim: 1 kWh /zi 

Consum minim în perioada de facturare: 1 kWh x  41 zile = 41 kWh 

Consumul aferent perioadei de aplicare a compensației 12.19 kWh/zi x 41 de zile = 500 kWh 

(unde 12.19 kWh/zi este consumul zilnic aferent perioadei de facturare = 500 kWh/41 de zile)    

 

Se verifică condiția: Consum minim < Consumul aferent perioadei de aplicare a compensației ≤ 

Consumul de referință  

Condiția nu este îndeplinită: 41 kWh < 500 kWh > 447.72 kWh   

Valoare compensație acordată = 0 lei 

 

 

 

 

 

B. Gaze naturale 
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Compensarea se aplică pentru clienții casnici care au contracte de furnizare de gaze naturale cu un 

preț al gazelor naturale mai mare decât prețul de referință de 125 lei/MWh, luat în calcul în cadrul 

schemei de compensare.  

Cota procentuală aferentă compensării se determină prin raportare la prețul gazelor naturale. 

Compensarea se determină prin calcularea unei cote procentuale din valoarea consumului de gaze 

naturale, reprezentând 33% din această valoare. Valoarea consumului lunar de referință de gaze 

naturale se determină prin raportare la limitele de consum lunare de gaze naturale determinate în 

baza prezentei anexe. 

În situația în care, în urma aplicării compensării, valoarea reprezentând diferența dintre prețul 

gazelor naturale din contract și suma de compensare este mai mică de 125 lei/MWh, se 

compensează doar diferența dintre prețul gazelor naturale și prețul de referință. 

 

Pentru exemplificare: 

 

Exemplul 1 

Prețul gazelor naturale din contract este 145 lei/MWh 

Prețul de referință al gazelor naturale este 125 lei/MWh. 

Valoarea compensației determinată ca procent de 33%  este 145 lei/MWh x 33% = 47.85 lei/MWh 

Valoarea luată în calcul pentru compensare prin raportare la procentul de 33% este 145 lei/MWh – 

47.85 lei/MWh = 97.15 lei/MWh 

Valoarea compensației acordate: Prețul gazelor naturale - Preț de referință este 145 

lei/MWh - 125 lei/MWh = 20 lei/MWh 

 

Exemplul 2 

Prețul gazelor naturale din contract este 225 lei/MWh 

Prețul de referință al gazelor naturale este 125 lei/MWh 

Valoarea compensației acordate, determinată ca procent de 33% este 225 lei/MWh x 33% = 74.25 

lei/MWh 

Valoarea rezultată ca urmare a aplicării compensației în procent de 33% este 225 lei/MWh – 74.25 

lei/MWh = 150.75 lei/MWh 

Întrucât valoarea rezultată ca urmare a aplicării compensării în procent de 33% este mai 

mare de 125 lei/MWh, valoarea compensației este cea determinată procentual. 
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ANEXA NR.2 

 

AMENDAMENTE RESPINSE 

 

În urma dezbaterilor, Comisiile au respins următoarele amendamente: 

 
Nr. 

crt. 

Text inițial Text propus 

(autor amendament) 

MOTIVARE 

1. Argumente susținere 

2. Argumente respingere 

Camera 

Decizională 

1.  1.  Titlul ordonanței de urgență se 

modifică și va avea următorul cuprins: 

 

„Ordonanța de urgență pentru limitarea 

efectelor creșterii prețurilor energiei 

asupra clienților casnici și pentru 

întreprinderile mici și mijlocii prin 

plafonarea prețului la energia 

electrică și gazele naturale facturate 

clienților casnici precum și 

reglementarea unor măsuri fiscal-

bugetare și 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 domiciliază sau 

lucrează în unele localități din Munții 

Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta 

Dunării" 

 

 

 

 

 

Ordonanța de urgență nr.118/2021 pentru 

limitarea efectelor creșterii prețurilor 

energiei asupra clienților casnici, pentru 

întreprinderile mici și mijlocii și pentru 

întreprinderile mari prin plafonarea 

prețului la energia electrică și gazele 

naturale facturate clienților casnici 

precum și reglementarea unor măsuri 

fiscal-bugetare și 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 

domiciliază sau lucrează în unele 

localități din Munții Apuseni și în 

Rezervația Biosferei "Delta Dunării" 

 

1. Scopul amendamentului este adoptarea 

unor măsuri care să mențină nivelul de 

competitivitate industrială, să  protejeze 

puterea de cumpărare a populației și evitarea 

generării de avantaje/dezavantaje 

concurențiale și crize sociale.  

Având în vedere că, în conformitate cu 

prevederile Legii nr.346/2004 și art.2 al 

anexei la Recomandarea 2003/361/CE IMM-

urile sunt întreprinderile care îndeplinesc 

cumulativ următoarele condiții: au un număr 

mediu anual de salariați mai mic de 250; și 

realizează o cifră de afaceri anuală de până la 

50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin 

active totale care nu depășesc echivalentul în 

lei a 43 milioane euro, trecea dintr-o 

categorie în alta poate fi oricând realizată, 

astfel că, la momentul actual nu putem să 

estimăm câte întreprinderi mari vor fi 

clasificate ca IMM-uri sau invers, după acești 

indicatori, la sfârșitul anului 2021, iar 

 

Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 

crt. 

Text inițial Text propus 

(autor amendament) 

MOTIVARE 

1. Argumente susținere 

2. Argumente respingere 

Camera 

Decizională 

 

Autor: Deputat PNL – George 

IONESCU 

măsurile propuse prin ordonanță acoperă 

perioade din ani diferiți, respectiv 2021 și 

2022. 

De asemenea, obiectul de activitate al  IMM-

urilor și al intreprinderilor mari este divers 

(industrie alimentară, industrie producătoare 

de bunuri de larg consum, etc) și se 

suprapuneî foarte multe cazuri. Prin urmare,  

prin aplicarea măsurilor de plafonare a 

prețurilor doar pentru IMM-uri, se creează 

premisele generării de avantaje și dezavantaje 

concurențiale care pot determina intrarea în 

insolvență sau faliment a unor întreprinderi 

mari cu toate consecințele ce decurg din 

acesta, respectiv somaj, încasări mai mici la 

bugetul general consolidat. 

Conform datelor statistice, în România, din 

numărul total de întreprinderi, peste 99% sunt 

IMM-uri și mai puțin de 1% sunt 

întreprinderi mari (1.734 în anul 2019).  

În aceste condiții, aplicarea măsurilor de 

plafonare a prețului energiei electrice și a 

gazelor naturale si pentru întreprinderile mari 

nu va avea un impact financiar major. 

 

2. Respins prin vot. Forma iniţială a titlului 

este acoperitoare. 

 

 

2.      
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Nr. 

crt. 

Text inițial Text propus 

(autor amendament) 

MOTIVARE 

1. Argumente susținere 

2. Argumente respingere 

Camera 

Decizională 

2. Articolul 1 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„Art. 1.  - (1) Pentru perioada 1 

noiembrie 2021 - 31 martie 2022 se 

stabileşte o schemă de sprijin a 

clienţilor definiţi la art. 3 pct. 15 şi art. 

100 pct. 23 din Legea energiei electrice 

şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

denumiţi în continuare clienţi casnici 

și a întreprinderilor mici și mijlocii, 

așa cum sunt definite în Legea nr. 

346/2004 privind stimularea înfiinţării 

şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 

mijlocii, cu modificările şi 

completările ulterioare, denumiţi în 

continuare IMM-uri, precum şi a 

profesioniştilor, aşa cum sunt 

reglementaţi de art.3 alin. (2) din 

Legea nr.287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, denumiţi în 

continuare profesionişti pentru plata 

facturilor aferente consumului de 

energie electrică şi gaze naturale.   

 

 

 

Art. 1.  - (1) Pentru perioada 1 noiembrie 

2021-31 martie 2022 se stabileşte o 

schemă de sprijin a clienţilor definiţi la 

art.3 pct. 15 şi art.100 pct.23 din Legea 

energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 

123/2012, cu modificările şi completările 

ulterioare, denumiţi în continuare clienţi 

casnici şi a profesioniştilor, aşa cum sunt 

reglementaţi de art.3 alin.(2) din Legea 

nr.287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, 

pentru plata facturilor aferente 

consumului de energie electrică şi gaze 

naturale. 

 

Autor: Prună Cristina-Mădălina - USR 

1. Punerea în acord a Alineatului 1 cu 

alineatul 2 prin eliminarea incadrarii 

operatorilor economici în definitia stabilita 

prin Lege a IMM-urilor. Ne dorim sprijinirea 

tuturor operatorilor economici si eliminarea 

unui nou blocaj birocratic care s-ar fi creat 

prin stabilirea eronată de către furnizori a 

beneficiarilor schemei de sprijin. 

Reducerea compensației unitare dar 

cumularea unor măsuri directe în factura 

consumatorului prin reducerea TVA, 

eliminarea accizei și exceptarea de la plata 

certificatelor verzi. 

De asemenea am eliminat exceptarea de la 

achitarea contribuției pentru cogenerare şi a 

certificatelor verzi. Taxa era încasată de 

producătorii de agent termic. În aceasta 

perioada nu poate fi pusă o presiune 

suplimentară asupra acestora. 

În acelaşi timp am adaugat exceptarea de la 

plata certificatelor verzi pentru consumatorul 

casnic. Impactul asupra producătorilor de 

energie regenerabilă ar fi fost mult prea mare 

pentru ambele categorii (casnic şi noncasnic) 

Prețul gazului exprimat în kWh pentru 

similaritate cu energia electrică și scoaterea 

din cadrul prețului de referință a tuturor 

taxelor aplicabile. Necesitatea vine din 

stabilirea unui preț de referinta aplicabil în 

luna aprilie 2021. 

Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 

crt. 

Text inițial Text propus 

(autor amendament) 

MOTIVARE 

1. Argumente susținere 

2. Argumente respingere 

Camera 

Decizională 

 

2. Respins prin vot. 

 

3.   

2. Articolul 1 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„Art. 1.  - (1) Pentru perioada 1 

noiembrie 2021 - 31 martie 2022 se 

stabileşte o schemă de sprijin a clienţilor 

definiţi la art. 3 pct. 15 şi art. 100 pct. 23 

din Legea energiei electrice şi a gazelor 

naturale nr. 123/2012, cu modificările şi 

completările ulterioare, denumiţi în 

continuare clienţi casnici și a 

întreprinderilor mici și mijlocii, așa cum 

sunt definite în Legea nr. 346/2004 

privind stimularea înfiinţării şi 

dezvoltării întreprinderilor mici şi 

mijlocii, cu modificările şi completările 

ulterioare, denumiţi în continuare IMM-

uri, precum şi a profesioniştilor, aşa cum 

sunt reglementaţi de art.3 alin. (2) din 

Legea nr.287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, denumiţi în 

continuare profesionişti pentru plata 

facturilor aferente consumului de energie 

electrică şi gaze naturale.   

 

 

 

Art. 1 - (1) Pentru perioada 1 noiembrie 

2021- 31 martie 2022 se stabileşte o 

schemă de sprijin a clienţilor definiţi la 

art. 3 pct. 15 şi art. 100 pct. 23 din Legea 

energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 

123/2012, cu modificările şi completările 

ulterioare, denumiţi în continuare clienţi 

casnici, a întreprinderilor mici și 

mijlocii, așa cum sunt definite în Legea 

nr. 346/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare, denumiţi în 

continuare IMM-uri, a întreprinderilor 

mari precum şi a profesioniştilor, aşa 

cum sunt reglementaţi de art. 3, alin. (2) 

din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

civil, cu modificările şi completările 

ulterioare, denumiţi în continuare 

profesionişti pentru plata facturilor 

aferente consumului de energie electrică 

şi gaze naturale.   

 

Autor: deputat George Ionescu PNL 

 

1. Având în vedere îndemnul Comisiei 

Europene făcut în luna septembrie 2021 la 

adresa statelor membre, pentru a găsi acele 

modalități și măsuri naționale care sprijine 

economiile naționale să depășească 

majorările prețurile la energie, se impune ca 

măsurile propuse să se aplice și 

întreprinderile mari, care asigură un număr 

foarte mare de angajați și venituri importante 

la bugetul de stat. 

2. Respins prin vot. 

 

 

Camera 

Deputaţilor 

4.      
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Nr. 

crt. 

Text inițial Text propus 

(autor amendament) 

MOTIVARE 

1. Argumente susținere 

2. Argumente respingere 

Camera 

Decizională 

Art.1 alin.(1) lit.e) 

 

Doamna deputat Oana Silvia Țoiu 

propune introducerea, la art.1 alin.(1), 

a unei litere distincte, cu următorul 

cuprins: 

 

“e) organizaţiile neguvernamentale, 

astfel cum sunt reglementate prin 

Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu 

privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea 

nr.246/2005, cu modificările şi 

completările ulterioare.” 

1. O dată ce au fost introduse toate IMM-

urile considerăm ca discriminare excluderea 

organizațiilor non guvernamentale. luând în 

considerare faptul că o parte a acestora 

realizează activități de sprijin al copiilor, 

vârstnicilor, persoanelor cu dizabilități și a 

altor grupuri vulnerabile și diversitatea 

acestora de activități nu se încadrează integral 

în categoria furnizorilor de servicii sociale 

acreditați. Avem 3.611 furnizori  de servicii 

sociale acreditați (inclusiv furnizorii publici) 

și intre 30.000 - 42.000 de organizații non 

guvernamentale active. Reamintim ca la 

începutul pandemiei peste 80 de organizații 

non guvernamentale au susținut cu 

echipamente peste 140 de unități medicale, 

iar activitatea societății civile este adesea cea 

care compensează din lacunele de intervenție 

a statului. Este necesară doar includerea 

organizațiilor non guvernamentale active și 

responsabile, un element de diferențiere fiind 

cele active (cu bilanț depus la ANAF). 

 

2. Textul a fost propus comisiei și acceptat de 

membrii comisiilor reunite -   este preluat în 

cadrul art.1 alin.(1) lit.e), supus la vot cu 

toate amendamentele diferențiate ale 

deputaților privind categoriile eligibile. 

Camera 

Deputaţilor 

5.   

Art.1 alineat nou 

 

Doamna deputat Oana Silvia Țoiu 

 

1. Considerăm că este cazul să sprijinim 

 

Camera 
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Nr. 

crt. 

Text inițial Text propus 

(autor amendament) 

MOTIVARE 

1. Argumente susținere 

2. Argumente respingere 

Camera 

Decizională 

propune introducerea, la art.1, a unui 

nou alineat, alin.(11), cu următorul 

cuprins: 

„(11) Beneficiază de schema de sprijin 

pentru plata facturilor aferente 

consumului de energie electrică și gaze 

naturale, clienții finali prevăzuți la art.1 

alin.(1) lit.b), c), e) și f) care sunt la zi cu 

depunerea situațiilor financiare anuale, 

conform legii.” 

entitățile juridice active și responsabile, fie că 

este vorba de operatori economici sau de 

organizații nonguvernamentale, însă că în 

acest moment dificil generat de pandemie nu 

ar fi indicat să excludem pe toți cei cu datorii 

la stat, însă îndeplinirea obligațiilor 

declarative este un lucru pe care îl putem 

încuraja. În acest sens este demnă de 

menționat și intervenția ANAF care a 

clarificat că pot genera facil această bază de 

date pentru a ne asigura că nu încărcăm 

birocratic procesul de acces la sprijin. 

 

2. Nu a întrunit numărul de voturi necesare. 

 

Deputaţilor 

6.   

(2) Schema de sprijin prevăzută la alin. 

(1) cuprinde următoarele masuri: 

 

a) pentru clienții casnici - acordarea unei 

compensații unitare in valoare de cel 

mult 0,291 lei/kWh, in cazul energiei 

electrice și in valoare de cel mult 33% 

din valoarea componentei prețului 

gazului natural din contractul de 

furnizare al clientului beneficiar, in 

cazul gazelor naturale, in condițiile 

prevăzute in prezenta lege; 

b)  pentru toţi operatorii economici 

consumatori finali: 

 

Se propune reformularea art.1 

alin.(2):  

 

(2) Schema de sprijin prevăzută la alin. 

(1) cuprinde următoarele masuri: 

 

a) nemodificata 

 

b) pentru toţi operatorii economici 

consumatori finali, la nivel de loc de 

consum: 

 

 

 

 

1. Pentru includerea echitabilă a tuturor 

beneficiarilor care necesită această plafonare.  

 Se introduc CET-urile si scolile, spitalele din 

subordinea autoritatilor locale, judetene si 

municipiul Bucuresti pentru predictibilitate si 

posibilitatea achitarii facturilor din bugetele 

lunilor de iarna.  

Limitarea exceptarii la 200mwh nu sprijina 

IMM-urile care intr-adevar au o pondere 

mare a costului energiei in costul total al 

produselor finite. Acestea au nevoie de 

sprijin pentru a ramane competitive si a 

finaliza contractele incheiate deja 

Idem pentru gaze limitarea la 500 Mwh 

 

Camera 

Deputaţilor 
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Camera 
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i. exceptarea, în cazul 

energiei electrice, de la plata 

contravalorii certificatelor 

verzi, contribuției pentru 

cogenerare de înaltă eficienta, 

accizei pentru primii 200 MWh 

consumați lunar. 

ii. exceptarea, in cazul 

gazelor naturale, de la plata 

contravalorii accizei pentru 

primii 500 MWh consumați 

lunar. 

iii. aplicarea unei cote 

reduse a taxei pe valoarea 

adăugată de 5% asupra bazei 

de impozitare pentru 

furnizarea energiei 

electrice/gazelor naturale la 

clienții finali, prin derogare de 

la prevederile art. 291 alin. (1) 

si (3) din Legea nr 227/2015 

privind Codul fiscal, cu 

modificările si completările 

ulterioare in cazul unui consum 

cuprins intre 0,1 - 500 MWh 

lunar. 

 

 

i) exceptarea, în cazul energiei electrice, 

de la plata contravalorii certificatelor 

verzi, contribuției pentru cogenerare de 

înaltă eficienţă, accizei în cazul unui 

consum cuprins intre 0,1 - 200 MWh 

lunar. 

 

ii) exceptarea, în cazul gazelor naturale, 

de la plata contravalorii accizei in cazul 

unui consum cuprins între 0,1 - 500 

MWh lunar; 

 

iii) aplicarea unei cote reduse a taxei pe 

valoarea adăugată de 5% asupra bazei de 

impozitare pentru furnizarea energiei 

electrice/gazelor naturale la clienții 

finali, prin derogare de la prevederile art. 

291 alin. (1) si (3) din Legea nr 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările si 

completările ulterioare, în cazul 

limitelor de consum prevăzute la pct. 

i) și ii). 

 

c) pentru operatorii titulari de licenta, 

prestatori ai serviciilor publice de 

transport si de distributie a energiei 

electrice si a gazelor naturale, obligati 

sa achizitioneze de pe piata angro 

energie electrică/gaze naturale 

necesare acoperirii consumului 

trebuie eliminata 

Idem pt aplicarea cotei reduse de TVA 

trebuie sa se aplice pentru toate IMM-urile. 

 

2. respins la vot. 
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Camera 
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propriu tehnologic (CPT) în retele 

(operatiune asimilata unui consum 

final de energie/gaze naturale in 

folosul tuturor utilizatorilor acestor 

retele) – acordarea unei compensaţii in 

valoare de 70% din diferenta intre 

pretul mediu PZU pe luna din analiza 

si pretul prognozat aferent CPT 

aprobat de ANRE, pentru perioada 

01.11.2021 –  31.03.2022. Cantitatile 

totale achizitionate recunoscute pentru 

acordarea acestei compensatii vor fi 

confirmate de ANRE, care va 

transmite in termen de 30 zile de la 

finalul fiecarei luni, catre Ministerul 

Energiei, cantitatile pentru care se 

acorda compensarea. 

 

Deputat Ilie Toma 

7.   

art.1 alin.(2) lit.b) 

 

La art.1 alin.(2) lit.b), după pct.ii) se 

introduce un nou subpunct, iii), cu 

următorul cuprins:  

iii) certificatele verzi achiziționate de 

furnizorii de energie electrică conform 

contractelor încheiate de aceștia pe piața 

PCCB-ESRE-CV în perioada de aplicare 

a exceptării vor putea fi valorificate cu 

prioritate începând cu 01 aprilie 2022; 

astfel, acestea se vor scădea din numărul 

 

1. Amendamentul se referă la posibilitatea 

furnizorilor de a-și valorifica, după încheierea 

perioadei excepționale,  certificatele verzi pe 

care sunt obligați să le achiziționeze pe 

parcursul acesteia, în condițiile în care aceștia 

vor intra și sub incidența art. III care le 

limitează marja de profit la 5%.   

Amendamentul este aplicabil în condițiile în 

care sintagma “ exceptarea “ de la art. 1, alin. 

(2), lit b) punctele i) și ii)  înseamnă 

 

Camera 

Deputaţilor 
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Camera 
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total de certificate verzi ce trebuie 

achiziționate ca și cotă obligatorie anuală 

sau trimestrială care trebuie îndeplinită 

de furnizori înainte de aplicarea 

procentului de 50% necesar a se 

achiziționa din piața spot a certificatelor 

verzi, conform Ordinului președintelui 

Autorității Naționale de Reglementare în 

Domeniul Energiei nr.157/2018 pentru 

aprobarea Metodologiei  de stabilire a 

cotei anuale obligatorii de achiziție de 

certificate verzi, respectiv art.10 alin.(6) 

din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea 

sistemului de promovare a producerii 

energiei din surse regenerabile de 

energie, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

Senator USR Cristian Bordei 

 

neincluderea în factura la consumatorul final 

a prețului certificatelor verzi așa cum se 

înțelege prin “exceptare” și în HG495/2014 

privind ajutorul de stat acord consumatorilor 

industriali electro-intensivi. 

Procedura evidenței și decontării cu prioritate 

a acestor certificate verzi urmează a fi 

stabilită conform prevederilor art.2 alin.(3) de 

mai jos. 

 

2. Respins la vot 

8.   

(2) Schema de sprijin prevăzută la alin. 

(1) cuprinde următoarele masuri: 

 

b)  pentru toţi operatorii economici 

consumatori finali: 

 

 

 

Se propune reformularea părţii 

introductive a lit.b) astfel: 

 

b)  pentru IMM-uri, întreprinderi mari 

şi profesionişti: 

 

Deputat PNL – George IONESCU 

 

 

1. Este important ca și România să adopte 

atitudinea unor state cu sisteme energetice 

puternice, precum Republica Franceză, care a 

găsit acele modalități de plafonare și 

compensare pentru toți operatorii economici, 

indiferent de dimensiunea lor. 

 

2. Respins la vot. 

 

 

Camera 

Deputaţilor 
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Camera 

Decizională 

9.   

(2) Schema de sprijin prevăzută la 

alin.(l) cuprinde următoarele măsuri:  

 

a) pentru clienţii casnici - acordarea unei 

compensaţii unitare în valoare de cel 

mult 0,291 lei/kWh, în cazul energiei 

electrice şi în valoare de cel mult 33% 

din valoarea componentei preţului 

gazului natural din contractul de 

furnizare al clientului beneficiar, în cazul 

gazelor naturale, în condiţiile prevăzute 

în prezenta ordonanţă;  

 

 

 

 

 

 

 

b) pentru toţi operatorii economici, 

consumatori finali:  

i) exceptarea, în cazul energiei electrice, 

de la plata contravalorii certificatelor 

verzi, contribuţiei pentru cogenerare de 

înaltă eficienţă, accizei pentru primii 200 

MWh consumaţi lunar; 

 

 

 

 

(2) Schema de sprijin prevăzută la 

alin.(l) cuprinde următoarele măsuri:  

 

a) pentru clienţii casnici: 

i) acordarea unei compensaţii unitare în 

valoare de cel mult 0,210 lei/kWh, în 

cazul energiei electrice şi în valoare de 

cel mult 25% din valoarea componentei 

preţului gazului natural din contractul de 

furnizare al clientului beneficiar, în cazul 

gazelor naturale, în condiţiile prevăzute 

în prezenta ordonanţă de urgenţă; 

ii) aplicarea unei cote TVA de 5% pentru 

energie electrică şi gaze naturale 

iii) exceptare de la plata contravalorii 

certificatelor verzi; 

iv) exceptare de la plata accizei la 

energie electrică; 

 

b) pentru toţi operatorii economici, 

consumatori finali:  

i) aplicarea unei cote reduse a taxei pe 

valoarea adăugată de 5% asupra bazei de 

impozitare pentru furnizarea energiei 

electrice/gazelor naturale la clienţii 

finali, prin derogare de la prevederile 

art.291 alin.(1) şi (3) din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare în 

 

1. Punerea în acord a Alineatului 1 cu 

alineatul 2 prin eliminarea incadrarii 

operatorilor economici în definitia stabilita 

prin Lege a IMM-urilor. Ne dorim sprijinirea 

tuturor operatorilor economici si eliminarea 

unui nou blocaj birocratic care s-ar fi creat 

prin stabilirea eronată de către furnizori a 

beneficiarilor schemei de sprijin. 

 

Reducerea compensației unitare dar 

cumularea unor măsuri directe în factura 

consumatorului prin reducerea TVA, 

eliminarea accizei și exceptarea de la plata 

certificatelor verzi. 

 

Deasemenea am eliminat exceptarea de la 

achitarea contribuției pentru cogenerare şi a 

certificatelor verzi. Taxa era încasată de 

producătorii de agent termic. În aceasta 

perioada nu poate fi pusă o presiune 

suplimentară asupra acestora. 

 

În acelaşi timp am adaugat exceptarea de la 

plata certificatelor verzi pentru consumatorul 

casnic. Impactul asupra producătorilor de 

energie regenerabilă ar fi fost mult prea mare 

pentru ambele categorii (casnic şi noncasnic) 

 

Prețul gazului exprimat în kWh pentru 

 

Camera 
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Camera 
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ii) exceptarea, în cazul gazelor naturale, 

de la plata contravalorii accizei pentru 

primii 500 MWh consumaţi lunar;  

iii) aplicarea unei cote reduse a taxei pe 

valoarea adăugată de 5% asupra bazei de 

impozitare pentru furnizarea energiei 

electrice/gazelor naturale la clienţii 

finali, prin derogare de la prevederile 

art.291 alin.(l) şi (3) din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare în 

cazul unui consum cuprins între 0,1 - 

500 MWh lunar.  

cazul unui consum cuprins între 0,1 - 

500 MWh lunar. 

 

ii) exceptare de la plata accizei pentru 

energie electrică şi gaze naturale. 

 

Autor: Prună Cristina-Mădălina - USR 

 

 

similaritate cu energia electrică și scoaterea 

din cadrul prețului de referință a tuturor 

taxelor aplicabile. Necesitatea vine din 

stabilirea unui preț de referinta aplicabil în 

luna aprilie 2021. 

 

2. Respins prin vot. 

10.   

 

(3) Valoarea compensației prevăzută la 

alin. (2) lit. a) poate fi actualizată prin 

hotărâre a Guvernului, la propunerea 

Ministerului Energiei şi Ministerului 

Muncii şi Protecţiei Sociale, cu 

minimum 5 zile lucrătoare înainte de 

perioada de aplicare. 

 

 

 

 

Alin.(3) al art.1 se reformulează astfel: 

(3) Valoarea compensației prevăzută la 

alin. (2) lit. c) poate fi actualizată 

trimestrial prin hotărâre a Guvernului la 

propunerea Ministerului Energiei, cu 

avizul prealabil al ANRE, cu minimum 

5 zile lucrătoare înainte de perioada de 

aplicare. 

 

Deputat Ilie Toma 

 

 

1. Corelare cu amendamentele propuse 

anterior. 

 

2. Respins la vot.  

 

Camera 

Deputaţilor 

11.   

(4) Valoarea în lei a compensației pentru 

un loc de consum se determină ca produs 

între valoarea unitara a compensației 

prevăzută la alin. (2) lit. a) şi consumul 

 

Alin.(4)-(5) şi (10), (11) şi (13) se 

abrogă. 

 

Deputat Ilie Toma 

 

1. Se abroga ca urmare a eliminarii 

mecanismului de compensare. 

 

2. Respins la vot. Amendamentele anterioare 

 

Camera 
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facturat aferent perioadei de acordare a 

compensației, dacă acesta este mai mic 

sau egal cu consumul de referință, şi se 

aplică în fiecare factură emisa clienților 

casnici de către furnizorii de energie 

electrică şi gaze naturale pentru 

consumul din perioada 1 noiembrie 2021 

– 31 martie 2022. 

 

(5) Consumul de referință pentru un loc 

de consum se determină ca produs între 

consumul zilnic de referință şi numărul 

de zile din perioada de facturare. 

Consumul zilnic de referință pentru 

fiecare lună din perioada noiembrie 2021 

– martie 2022 este prevăzut în anexa, 

care face parte integrantă din prezenta 

lege. 

 

nu au fost acceptate.  

 

 

12.  Art. 2.  

 (2) Decontarea către furnizori precum și 

către operatorii de distribuție care vând 

energie electrică clienților finali se 

realizează in termen de maximum 30 de 

zile de la data comunicării de către 

furnizori  precum și de către operatorii 

de distribuție care vând energie electrică 

clienților finali a informațiilor prevăzute 

la alin. (1) prin plăți directe către 

furnizori sau prin compensare cu 

 

(2) Decontarea către furnizori precum și 

către operatorii de distribuție care 

revând energie electrică clienților finali 

se realizează in termen de maximum 30 

de zile de la data comunicării de către 

furnizori  precum și de către operatorii 

de distribuție care revând energie 

electrică clienților finali a informațiilor 

prevăzute la alin. (1) prin plăți directe 

către furnizori sau prin compensare cu 

 

1. Pentru similitudine cu prevederile de la art. 

4 alin. (2) unde se face referire la operatorii 

de distributie care revand energie. 

 

2. Respins la vot 
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obligațiile fiscale/bugetare ale acestora. 

 

obligațiile fiscale/bugetare ale acestora. 

 

Autor: Toma Ilie PSD 

 

13.   

 

 

 

 

(4) Agenţia Naţională pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială verifică corectitudinea 

întocmirii situaţiilor de plată de către 

furnizori şi, după caz, ia măsuri în 

vederea recuperării de la furnizor a 

sumelor primite necuvenit. 

 

 

Doamna deputat Oana Silvia Țoiu 

propune reformularea art.2 alin.(4) 

după cum urmează: 

 

„(4) Lunar, Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală verifică 

corectitudinea întocmirii situaţiilor de 

plată de către furnizori şi, după caz, ia 

măsuri în vederea recuperării de la 

furnizor a sumelor primite necuvenit.” 

 

 

1. Sprijinul oferit prin prezenta lege are 

nevoie de operaționalizare rapidă (este 

propusă intrarea în vigoare în următoarea 

saptamana) și ANPIS nu are istoric, pregatire 

sau personal calificat pentru a evalua sau 

pentru a verifica, centralizat sau individual, 

facturi ale furnizorilor de energie. Furnizorii 

de energie, în contul cărora va fi transferat 

sprijinul financiar, și din contul cărora se vor 

recupera beneficiile necuvenite, după caz, au 

deja fluxuri de lucru și control atat cu ANRE 

cât și cu ANAF și considerăm că această 

variantă ar facilita și viteza cu care sprijinul 

este acordat, va micșora gradul de eroare și 

va reduce încărcarea birocratică. ANPIS 

poate opera plățile în baza deciziilor acestor 

instituții. 

Aceasta lege acoperă mult mai mulți 

beneficiari decât legea consumatorului 

vulnerabil, în baza unor sisteme diferite. 

 

2. Nu a întrunit numărul de voturi necesare. 

 

 

Camera 

Deputaţilor 

14.   

 

 

Doamna deputat Oana Silvia Țoiu 

 

1. Sprijinul oferit prin prezenta lege are 

 

Camera 
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(4) Agenţia Naţională pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială verifică corectitudinea 

întocmirii situaţiilor de plată de către 

furnizori şi, după caz, ia măsuri în 

vederea recuperării de la furnizor a 

sumelor primite necuvenit. 

 

propune reformularea art.2 alin.(4) 

după cum urmează: 

 

„(4) Lunar, Autoritatea Naţională de 

Reglementare în Domeniul Energiei 

verifică corectitudinea întocmirii 

situaţiilor de plată de către furnizori şi 

transmite Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală rezultatele 

verificărilor în vederea recuperării de la 

furnizor a sumelor primite necuvenit.” 

 

nevoie de operaționalizare rapidă (este 

propusă intrarea în vigoare în următoarea 

saptamana) și ANPIS nu are istoric, pregatire 

sau personal calificat pentru a evalua sau 

pentru a verifica, centralizat sau individual, 

facturi ale furnizorilor de energie. Furnizorii 

de energie, în contul cărora va fi transferat 

sprijinul financiar, și din contul cărora se vor 

recupera beneficiile necuvenite, după caz, au 

deja fluxuri de lucru și control atât cu ANRE 

cât și cu ANAF și considerăm că această 

variantă ar facilita și viteza cu care sprijinul 

este acordat, va micșora gradul de eroare și 

va reduce încărcarea birocratică. ANPIS 

poate opera plățile în baza deciziilor acestor 

instituții. 

Aceasta lege acoperă mult mai mulți 

beneficiari decât legea consumatorului 

vulnerabil, în baza unor sisteme diferite. 

 

2. Nu a întrunit numărul de voturi necesare. 

 

 

 

 

Deputaţilor 

15.   

 

Art. 2 alin. (5)   

 

 

 

Art. 2 alin. (5)  se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

 

(5)  Sumele necesare asigurării schemei 

 

1. 

 

2. Respins la vot 

 

Camera 
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(5)  Sumele necesare asigurării schemei 

de sprijin pentru clienții casnici se 

suportă de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, 

iar cele necesare asigurării schemei de 

sprijin pentru IMM-uri şi profesionişti se 

suportă de la bugetul de stat, prin bugetul 

Misterului Finanțelor, de la o poziţie 

distinctă de cheltuieli bugetare. 

de sprijin pentru clienții casnici se 

suportă de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, 

iar cele necesare asigurării schemei de 

sprijin pentru IMM-uri, întreprinderi 

mari şi profesionişti se suportă de la 

bugetul de stat, prin bugetul Misterului 

Finanțelor, de la o poziţie distinctă de 

cheltuieli bugetare. 

 

Autor: George IONESCU – PNL 

 

16.   

“Art. 3. – (1) Limita maximă a 

consumului pentru perioada de aplicare a 

prezentei ordonanțe este: 

 

a) 1500 kWh energie electrică; 

 

b) echivalentul în kWh a 1000 m3 de 

gaze naturale la un factor de conversie de 

10.6 kWh per m3. 

 

 

Art.3. - (1) Limita maximă a consumului 

pentru perioada de aplicare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă este:  

 

a) 300 kWh/lună energie electrică;  

 

b) 11000 kWh alocați în tranșe lunare 

conform anexei. 

 

Prună Cristina-Mădălina – USR 

 

 

1. Stabilirea unui prag lunar pentru energie 

electrică deoarece introducerea unui prag pe 

toata perioada ar crea o ingreunare a 

aplicabilității în caz de schimbare a 

furnizorului în perioada de referinta 

Prag în kWh pentru gaze naturale pentru 

similaritate cu energie electrică. 

 

2. Respins la vot 

 

Camera 

Deputaţilor 

17.   

Art. 3. – (1) Limita maximă a 

consumului pentru perioada de aplicare a 

prezentei legi este: 

a) 1500 kWh energie electrică. 

 

 

Art. 3. - (1) Limita maximă a consumului 

pentru perioada de aplicare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă este: 

a) 1500 kWh energie electrică, alocaţi în 

tranşe lunare conform anexei; 

 

1.  

 

2. Preluat parţial în reformularea alin.(1) 

propusă de comisie. 

 

Camera 
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b) echivalentul în kWh a 1000 m3 de 

gaze naturale la un factor de conversie de 

10.6 kWh per m3. 

 

 

 

b) 11000 kWh alocaţi în tranşe lunare 

conform anexei. 

 

Deputat Ilie Toma 

 

18.   

(3) Pentru a beneficia de compensația 

prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a), 

consumul de energie electrică/gaze 

naturale al clienţilor casnici din perioada 

de facturare nu poate fi mai mic de 1 

kWh pe zi energie electrică în perioada 

de facturare, respectiv 7 kWh pe zi gaze 

naturale și nu trebuie sa depășească 

consumul de referință determinat 

conform art. 1, alin. (5). 

 

 

 

 

 

 

 

Alin.(3) al art.3 se abrogă. 

 

 

Deputat Ilie Toma 

 

1. 

 

2. Respins la vot 

 

Camera 

Deputaţilor 

19.   

Art.4 alineat nou 

 

Doamna deputat Oana Silvia Țoiu 

propune completarea art.4 cu un nou 

alineat, alin.(6), cu următorul cuprins: 

 

“(6) Pe baza situațiilor comunicate de 

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi 

 

1. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 

este instituția care are atribuțiile și 

mecanismele necesare pentru recuperarea 

sumelor datorate bugetului de către operatorii 

economici. 

 

 

Camera 

Deputaţilor 
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Camera 
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Inspecţie Socială, Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală ia măsuri în 

vederea recuperării de la furnizor a 

sumelor primite necuvenit.” 

 

2. Nu a întrunit numărul de voturi necesare. 

20.   

7. După articolul 5 se introduc două 

articole noi, art.6 și 7, cu următorul 

cuprins: 

“Art.6. - (1) În perioada aplicării 

prezentei ordonanțe, prețurile la energie 

electrică și gaze naturale se plafonează, 

pentru clienții casnici, după cum 

urmează: 

a) prețul final facturat al energiei 

electrice se plafonează la cel mult 1 

leu/kWh, din care componenta de preț a 

energiei electrice va fi în valoare de 

maximum 0,525 lei/kWh; 

b) prețul final facturat al gazelor naturale 

se plafonează la cel mult 0,37 lei/kWh, 

din care componenta de preț al gazelor 

naturale va fi în valoare de maxim 0,250 

lei/kWh. 

(2) Plafoanele prevăzute la alin.(l) 

reprezintă preţul final facturat pentru 

clientul casnic, având incluse:  

a) pentru energie electrică - componenta 

de preţ a energiei electrice, acciza, 

tarifele reglementate de transport şi 

 

Pct.7, cu art.6 şi 7, se elimină. 

 

 

Prună Cristina-Mădălina – USR 

 

 

1. Plafonarea prețurilor poate avea un impact 

negativ semnificativ asupra pieței de energie 

electrică. 

Măsurile fiscale de sprijin precum reducerea 

TVA de la 19 la 5%, exceptarea de la plata 

certificatelor verzi precum şi eliminarea 

accizei au un impact pozitiv în factura 

consumatorului. 

O măsură similară de plafonare a prețului la 

furnizor a dus la falimente importante în 

Marea Britanie. Astfel 17 companii au dat 

faliment afectând peste 2 milioane de clienți 

casnici. În acest mod se pune presiune pe 

Furnizorul de Ultimă Instanță existând riscul 

de a afecta consumatorul final prin 

întreruperea serviciului. 

 

Pe termen mediu se concentrează piața în 

rândul câtorva furnizori afectând concurența 

iar în final tot consumatorul va plăti un preț 

mai mare. 

 

2. Respins la vot 

 

Camera 

Deputaţilor 
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distribuţie, serviciile de sistem, 

certificatele verzi, contribuţia de 

cogenerare de înaltă eficienţă energetică, 

abonamentul şi TVA;  

b) pentru gaze naturale - preţul de 

vânzare al gazelor naturale, costul de 

transport, acciza, tariful de distribuţie, 

abonamentul şi TVA.  

 

Art.7.- (1) Diferenţa între preţul mediu 

din perioada 1 aprilie 2021-31 martie 

2022 şi plafonul maxim de 250 

lei/MWh, reprezentând preţul gazelor 

naturale, va fi compensată de la bugetul 

de stat, prin bugetul Ministerului 

Energiei, de la o poziţie distinctă de 

cheltuieli bugetare.  

(2) Diferenţa între preţul mediu din 

perioada 1 aprilie 2021-31 martie 2022 şi 

plafonul maxim 525 lei /MWh, 

reprezentând preţul energiei electrice 

active va fi compensată de la bugetul de 

stat, prin bugetul Ministerului Energiei, 

de la o poziţie distinctă de cheltuieli 

bugetare.  

 

(3) Documentele justificative ce trebuie 

prezentate de către furnizorii de energie 

electrică şi gaze naturale în vederea 

acoperirii diferenţei de preţ compensate 



 

 58/76 

Nr. 

crt. 

Text inițial Text propus 

(autor amendament) 

MOTIVARE 

1. Argumente susținere 

2. Argumente respingere 

Camera 

Decizională 

sunt: 

a) documente justificative privind 

cantitatea de energie electrică/gaze 

naturale achiziţionată în vederea 

acoperirii consumului clienţilor casnici 

aflaţi în portofoliu pentru perioada de 

aplicare a prevederilor prezentei legi, 

precum şi preţul acesteia;  

b) documente justificative privind 

procentul cantităţii achiziţionate pe 

întreaga perioadă a aplicării prezentei 

legi din total consum client aflaţi în 

portofoliu în perioada 1 aprilie 2021-31 

martie 2022.  

(4) Calculul privind diferenţele de preţ 

de la alin.(l) şi (2) va fi realizat de către 

ANRE în termen de 30 de zile de la 

depunerea de către furnizori a 

documentelor justificative.  

(5) ANRE va transmite calculele de la 

alin.(4) şi verificările aferente 

Ministerului Energiei, iar acesta va 

efectua plata către furnizori în termen de 

5 zile de la primirea documentelor.” 

21.   

7. După articolul 5 se introduc două 

articole noi, articolele 6 și 7, cu 

următorul cuprins: 

„Art. 6 – (1) În perioada aplicării 

prezentei legi, prețurile la energie 

 

La art. 6, alin.(1) şi (2) se elimină. 

 

Deputat Ilie Toma 

 

 

 

1. Pentru lit a) și b) este necesară claritate. 

Pretul energiei electrice tranzactionate 

include Tg in timp ce gazele naturale sunt 

tranzactionate in PVT si cuprind costurile 

serviciilor de rezervare de capacitate de 

 

Camera 

Deputaţilor 
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Camera 
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electrică și gaze naturale se plafonează, 

pentru clienții casnici, după cum 

urmează: 

a) Prețul final facturat al energiei 

electrice se plafonează la cel mult 1 

leu/kWh, din care componenta de preț a 

energiei electrice va fi în valoare de 

maxim 0,525 lei/kWh; 

b) Prețul final facturat al gazelor 

naturale se plafonează la cel mult 0,37 

lei/kWh, din care componenta de preț al 

gazelor naturale va fi în valoare de 

maxim 0,250 lei/kWh. 

(2) Plafoanele prevăzute la alin. (1) 

reprezintă prețul final facturat pentru 

clientul casnic, având incluse: 

a) pentru energie electrică – componenta 

de preț a energiei electrice, acciza, 

tarifele reglementate de transport și 

distribuție, servicii de sistem, 

certificatele verzi, contribuția de 

cogenerare de înaltă eficiență energetică, 

abonamentul, TVA. 

b) pentru gaze naturale – prețul de 

vânzare al gazelor naturale, costul de 

transport, acciza tariful de distribuție, 

abonamentul, TVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intrare in SNT.  

La alin 2 lit a) și b) componenta de pret a 

energiei electrice/gazelor naturale nu include 

costul de furnizare si profitul prin urmare 

trebuie mentionate.  

 

2. Respins la vot 

22.    

La art.6 se introduce un nou text ca 

alin.(3), după cum urmează: 

 

1. Spre deosebire de furnizarea la clienții 

finali pe baza de contracte concurențiale, 

 

Camera 

Deputaţilor 
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(3) Prevederile alin. (1) si (2) nu se 

aplica in cazul preturilor de furnizare de 

ultima instanta aplicate in cazul clientilor 

preluati de catre furnizorii de ultima 

instanta pentru ca nu au asigurata 

furnizarea energiei electrice și gazelor 

naturale din nicio sursa. 

 

Deputat Ilie Toma 

unde exista un grad de predictibilitate mai 

ridicat pentru fiecare furnizor în funcție de 

portofoliul propriu, in cazul furnizarii de 

ultima instanta asigurarea energiei se 

realizeaza la momentul preluarii clientiilor. In 

cele mai multe cazuri furnizorul de ultima 

instanta este informat cu privire la obligația 

de preluare a unor clienti noi la data inceperii 

furnizarii sau dupa inceperea furnizarii. Prin 

urmare achizitia de energie se face aproape in 

totalitate din pietele spot (PZU, PI) sau ca 

dezechilibru prin urmare la momentul 

livrarii. In acest caz raportarea la pretul 

mediu de achizitie al unei alte perioade decat 

cea in care s-a realizat achizitia nu reflecta 

costurile de achizitie.  

In plus la acest moment nominalizarea FUI 

care preia clientii in anumite situatii se face 

pe baza criteriului costul cel mai mic, ori in 

cazul plafonarii nu mai exista aceasta 

posibilitate.   

Furnizarea de ultimă instanță este pentru 

cazuri excepționale atunci când clienții nu au 

asigurată energia și gazele naturale din nici o 

altă sursă, ca de exmplu în cazul 

retragerii/suspendării licenței de furnizare a 

furnizorului actual, incapacității acestuia de 

plată a serviciilor de transport, distribuție, 

echilibrare cu consecință de reziliere a 

contractelor de servicii și excludere din piață 
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de la tranzacționare. 

 

2. Respins la vot. 

23.   

Art. 7. – (1) Diferența între prețul mediu 

din perioada 1 aprilie 2021 – 31 martie 

2022 și plafonul maxim de 250 

lei/MWh, reprezentând prețul gazelor 

naturale, va fi compensată de la bugetul 

de stat, prin bugetul Ministerului 

Energiei, de la o poziție distinctă de 

cheltuieli bugetare. 

 

(2) Diferența între prețul mediu din 

perioada 1 aprilie 2021 – 31 martie 2022 

și plafonul maxim 525 lei/MWh, 

reprezentând prețul energiei electrice 

active va fi compensată de la bugetul de 

stat, prin bugetul Ministerului Energiei, 

de la o poziție distinctă de cheltuieli 

bugetare. 

 

 

Art. 7. - (1) Diferența dintre prețul 

gazelor naturale din perioada 1 

noiembrie 2021 – 31 martie 2022 și 

plafonul maxim de la art.6 alin.(1) lit.b)  

va fi compensată lunar de la bugetul de 

stat, prin bugetul Ministerului Energiei, 

de la o poziție distinctă de cheltuieli 

bugetare. 

 

(2) Diferența dintre prețul energiei 

electrice din perioada 1 noiembrie 2021 

– 31 martie 2022 și plafonul maxim de 

la art.6 alin.(1) lit.a) va fi compensată 

lunar de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Energiei, de la o poziție 

distinctă de cheltuieli bugetare. 

 

Deputat Ilie Toma 

 

 

 

 

 

1. Exista necesitatea clarificarii la ce pret 

mediu se face referire. Din proiect nu rezulta 

cu claritate daca este pretul mediu de 

achizitie aferent fiecarui furnizor sau se are in 

vedere un pret mediu pe total piata. Trebuie 

luat in considerare un pret mediu pe fiecare 

furnizor pentru a reflecta costurile specifice 

fiecaruia.  

 

2. Respins la vot. 

 

 

Camera 

Deputaţilor 

24.   

(3) Documentele justificative ce 

trebuie prezentate de către furnizorii 

de energie electrică și gaze naturale în 

 

Lit.b) a alin.(3) şi alin.(4) şi (5) ale 

art.7 se reformulează după cum 

urmează: 

 

1. Având în vedere că eventuale diferențe 

sunt compensate de la bugetul Ministerului 

Energiei, decizia privind valorile exacte de 

 

Camera 

Deputaţilor 
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vederea acoperirii diferenței de preț 

compensate: 

 …… 

b) Documente justificative privind 

procentul cantității achiziționate pe 

întreaga perioadă a aplicării prezentei 

legi din total consum client aflați în 

portofoliu în perioada 1 aprilie 2021 – 

31 martie 2022. 

 

(4) Calculul privind diferențele de preț 

de la alin. (1) și (2) va fi realizat de 

către ANRE în termen de 30 de zile de 

la depunerea de către furnizori a 

documentelor justificative. 

 

(5) ANRE va transmite calculele de la 

alin. (4) și verificările aferente 

Ministerului Energiei, iar acesta va 

efectua plata către furnizori în termen 

de 5 zile de la primirea 

documentelor.” 

 

 

 

b) Documente justificative privind 

procentul cantității achiziționate pe 

întreaga perioadă a aplicării prezentei 

legi din total consum client aflați în 

portofoliu în perioada 1 noiembrie 2021 

– 31 martie 2022. 

 

 

(4) ANRE comunică Ministerului 

Energiei, în 30 de zile de la primirea 

datelor, pentru fiecare furnizor, preturile 

medii prevazute la alin. (1) si (2) pentru 

fiecare luna din perioada 1 noiembrie 

2021 – 31 martie 2022 precum si 

cantitatile de energie electrica/gaze 

naturale facturate clientilor in aceeasi 

perioada. 

(5) Decontarea se va face lunar de catre 

Ministerul Energiei in termen de 5 zile 

lucratoare de la primirea tuturor 

documentelor. 

 

Deputat Ilie Toma 

 

cheltuieli bugetare ( verificare și calcul) 

conform legii 500 a finațelor publice trebuie 

să fie la ordonatorul de credite ( în speță 

Ministerul Energiei) nu la o alta instituție 

care nu este nici în subordinea Guvernului ci 

a Parlamentului și nici nu are în buget această 

cheltuială. 

ANRE va pune la dispoziția ME absolut toate 

datele și informațiile pe care le deține, pe 

care le primește de la furnizori lunar, în 

procesul de monitorizare  

 

2. Respins la vot. 

25.   

Articol nou 

 

Se introduce un articol nou, art.8, cu 

următorul cuprins: 

Art. 8. - În perioada de aplicare a 

 

1. Corelare cu celelalte amendamente. 

 

2. Respins la vot. 

 

Camera 

Deputaţilor 
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prezentei legi, pentru activitatea de 

furnizare către clienții casnici, furnizorii 

de energie electrică şi gaze naturale nu 

pot înregistra o rată a profitului mai mare 

de 5%, aplicată la costurile de furnizare, 

fără a fi inclusă achiziţia de energie 

electrică şi gaze naturale. 

 

Deputat Ilie Toma 

26.   

Art.II.- (1) în perioada de aplicare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

118/2021 privind stabilirea unei scheme 

de compensare pentru consumul de 

energie electrică şi gaze naturale pentru 

sezonul rece 2021-2022, precum şi 

pentru completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.27/1996 privind acordarea 

de facilităţi persoanelor care domiciliază 

sau lucrează în unele localităţi din 

Munţii Apuseni şi în Rezervaţia 

Biosferei „Delta Dunării” venitul 

suplimentar realizat de producătorii de 

energie electrică rezultat din diferenţa 

dintre preţul de vânzare al energiei 

electrice şi preţul de 450 lei/MWh se 

impozitează cu 80%.  

(2) Modul de aplicare a impozitului 

prevăzut la alin.(l) se stabileşte prin 

ordin al Preşedintelui Agenţiei Naţionale 

 

Art.II se elimină.  

 

Prună Cristina-Mădălina – USR 

 

 

1. Afectează producătorii de energie electrică 

pe bază de combustibil fosil 

 

2. Respins la vot 

 

Camera 

Deputaţilor 



 

 64/76 

Nr. 

crt. 

Text inițial Text propus 

(autor amendament) 

MOTIVARE 

1. Argumente susținere 

2. Argumente respingere 

Camera 

Decizională 

de Administrare Fiscală în termen de 15 

zile de la intrarea în vigoare a prezentei 

legi.  

 

27.   

 

 

 

Art.II. – (1) În perioada de aplicare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

118/2021 privind stabilirea unei scheme 

de compensare pentru consumul de 

energie electrică şi gaze naturale pentru 

sezonul rece 2021-2022, precum şi 

pentru completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.27/1996 privind acordarea 

de facilităţi persoanelor care domiciliază 

sau lucrează în unele localităţi din 

Munţii Apuseni şi în Rezervaţia 

Biosferei „Delta Dunării” venitul 

suplimentar realizat de producătorii de 

energie electrică rezultat din diferenţa 

dintre preţul de vânzare al energiei 

electrice şi preţul de 450 lei/MWh se 

impozitează cu 80%. 

 

Se propune reformularea alin.(1) al art.II 

astfel: 

 

Art.II. - În perioada de aplicare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

118/2021 privind stabilirea unei scheme 

de compensare pentru consumul de 

energie electrică şi gaze naturale pentru 

sezonul rece 2021-2022, precum şi 

pentru completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.27/1996 privind acordarea 

de facilităţi persoanelor care domiciliază 

sau lucrează în unele localităţi din 

Munţii Apuseni şi în Rezervaţia 

Biosferei „Delta Dunării” venitul 

suplimentar realizat de producătorii de 

energie electrică rezultat din diferenţa 

dintre preţul de vânzare al energiei 

electrice şi preţul de 450 lei/MWh se 

impozitează cu 80%, cu excepția 

producătorilor de energie electrică 

care au înregistrat pierderi financiare 

cumulate în ultimii trei ani și a celor 

care fac obiectul unei proceduri 

colective de insolvență, inclusiv a celor 

1. Societățile care înregistrează pierderi 

cumulate în ultimii trei ani au ca principală 

preocupare acoperirea acestor pierderi în anii 

financiari următori. În ipoteza în care se va 

aplica un impozit suplimentar în valoare de 

80% pentru ceea ce depășește prețul de 450 

lei Mw/h, acoperirea acestor pierderi nu mai 

este posibilă, deoarece se vor înregistra noi 

pierderi financiare, ceea ce poate avea ca 

drept consecință intrarea în incapacitate de 

plată a acestor producători. În ceea ce 

privește producătorii aflați în insolvență, 

posibilitatea de redresare a acestora scade 

semnificativ in condițiile aplicării acestui 

impozit, fiind foarte posibilă intrarea în 

faliment a acestora. Pentru producătorii aflați 

în reorganizare judiciară, trebuie să avem în 

vedere faptul că aceștia trebuie să respecte un 

plan de reorganizare aprobat de creditori și 

confirmat de judecătorul sindic, având o 

obligație legală în acest sens, fiind posibil ca, 

în situatia în care acest plan nu poate fi 

respectat, pe fondul aplicării acestui impozit 

suplimentar,  să intre în faliment. 

 

2. Respins la vot 

 

Camera 

Deputaţilor 
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aflați în procedură de reorganizare 

judiciară. 

 

Autori:  

Oana Marciana Ozmen, deputat USR                               

Silvia Monica Dinică, senator USR 

 

28.   

Art.II alineat nou 

 

La articolul II, după alineatul (1) se 

introduce un text nou ca alin.(11), cu 

următorul cuprins:  

„(11) Impozitul definit la alin.(1) se 

aplică numai în situația în care costul 

total /MWh al producătorului este mai 

mare cu cel puțin 10% decât prețul de 

450 lei/MWh.” 

 

Senator USR Cristian Bordei 

 

 

1. Amendamentul se referă la situația CE 

Oltenia al cărui cost total din acest moment, 

reprezentând costul de producție /MWh plus 

costul unui certificat CO2/MWh, se ridică la 

570 lei /MWh conform declarației 

Președintelui Directoratului CE Oltenia 

făcută în ședința Comisiei de anchetă 

parlamentară privind prețurile energiei de 

luni 25.10.2021 și ar putea crește pe măsura 

ce crește costul unui certificat CO2. Nu poate 

fi supra-impozitată  pierderea CE Oltenia sau 

un profit minimal. 

 

2. Respins la vot 

 

 

 

 

 

Camera 

Deputaţilor 

29.   

Articol nou 

 

Art.II. - (1) Pentru perioada cuprinsă 

între 01.11.2021 și 30.04.2022, Guvernul 

va aloca bugetelor centralelor electrice 

 

1. Producătorii de agent termic (CET-urile) 

sunt în imposibilitatea de a susține creșterea 

cheltuielilor cu gazul natural. Pentru a nu 

 

Camera 

Deputaţilor 
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de cogenerare (termoficare) o sumă 

suplimentară de 50% din creșterea 

cheltuielilor cu achiziția de gaze naturale 

raportată la indicele prețurilor de consum 

la gaze naturale din luna iulie 2021. 

(2) În vederea aplicării prevederilor alin. 

(1), Guvernul va emite o hotărâre în 

termen de 15 zile de la intrarea în 

vigoare a prezentei legi. 

 

Prună Cristina-Mădălina – USR 

 

periclita furnizarea agentului termic către 

populație este nevoie de subvenționarea pe 

termen limitat a acestora prin acoperirea a 

50% din creșterea costurilor cu gazele 

naturale. 

 

2. Respins la vot 

30.   

Articol nou 

 

Art.III. - (1) Pentru îndeplinirea 

obligației prevăzute la art.36 alin. (7) 

lit.e) din Legea energiei electrice şi a 

gazelor naturale nr.123/2012, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

operatorul de transport și de sistem 

achiziționează servicii de echilibrare cu 

respectarea următoarelor condiții: 

a) utilizarea unor proceduri transparente, 

nediscriminatorii și bazate pe piață;  

b) participarea tuturor operatorilor 

economici din domeniul energiei 

electrice și a tuturor participanților la 

piață care îndeplinesc condițiile de 

calificare tehnică, inclusiv a 

participanților la piață care oferă energie 

din surse regenerabile, a participanților la 

1. Necesitatea sprijinirii distribuitorilor prin 

crearea unui mecanism de achiziție a CPT 

care să ducă la o reducere a costurilor şi 

implicit a tarifelor reglementate. 

 

Deasemenea în concordanță cu articolul 32 

din Directiva 944/2019 se recomandă: 

“Operatorii de distribuție schimbă între ei 

toate informațiile necesare și se coordonează 

cu operatorii de transport și de sistem pentru 

a asigura o utilizare optimă a resurselor, 

pentru a asigura funcționarea eficientă și 

sigură a sistemului și pentru a facilita 

dezvoltarea pieței” 

 

2. Respins la vot 
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piață care oferă servicii de consum 

dispecerizabil, a operatorilor de instalații 

de stocare a energiei și a participanților 

la piață implicați în agregare. ANRE și 

operatorul de transport și de sistem, în 

strânsă colaborare cu toți participanții la 

piață, stabilesc cerințele tehnice de 

participare la piețele respective, pe baza 

caracteristicilor tehnice ale respectivelor 

piețe.  

(2) Operatorul de transport și de sistem 

achiziționează serviciile de sistem care 

nu au ca scop stabilitatea frecvenței de la 

orice participanți la piață, inclusiv 

participanți la piață care oferă energie 

din surse regenerabile, participanți la 

piață care oferă servicii de consum 

dispecerizabil, operatori ai instalațiilor 

de stocare a energiei și participanți la 

piață angajați în agregare, în 

conformitate cu proceduri transparente, 

nediscriminatorii și bazate pe piață, 

aprobate de ANRE, în conformitate cu 

dispozițiile art.36 alin. (15) din Legea 

nr.123/2012, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu excepția 

cazului în care a solicitat și ANRE a 

acordat o derogare datorită faptului că a 

apreciat că furnizarea pe piață de servicii 

care nu au ca scop stabilitatea frecvenței 
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nu este eficientă din punct de vedere 

economic.  

(3) Achiziția serviciilor de sistem care nu 

au ca scop stabilitatea frecvenței nu se 

aplică componentelor de rețea complet 

integrate.  

(4) Operatorul de transport și de sistem 

se coordonează cu operatorii de 

distribuție pentru a asigura utilizarea 

optimă a resurselor, pentru a asigura 

funcționarea sigură și eficientă a 

sistemului și pentru a facilita dezvoltarea 

pieței.  

(5) Operatorul de transport și de sistem 

este remunerat în mod adecvat pentru 

achiziționarea serviciilor de sistem 

pentru a i se permite să recupereze cel 

puțin costurile corespunzătoare 

rezonabile, inclusiv cheltuielile necesare 

pentru tehnologia informației și 

comunicațiilor și costurile infrastructurii. 

 

Prună Cristina-Mădălina - USR 

 

 

 

 

31.   

Art. III. – În perioada de aplicare a 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

 

Art.III. - În perioada de aplicare a a 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

 

1. Prevederile legii se aplica titularilor de 

licenta de furnizare prin urmare referirea 
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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 Ordonanţei 

Guvernului nr.27/1996 privind acordarea 

de facilități persoanelor care domiciliază 

sau lucrează în unele localități din 

Munții Apuseni și în Rezervația 

Biosferei "Delta Dunării", pentru 

activitatea de vânzare, comercianţii de 

energie electrică şi gaze naturale nu pot 

înregistra o rată a profitului mai mare de 

5%, aplicată la costurile de furnizare, 

fără a fi inclusă achiziţia de energie 

electrică şi gaze naturale. 

 

118/2021, pentru activitatea de 

furnizare către clienții casnici, 

furnizorii de energie electrică şi gaze 

naturale nu pot înregistra o rată a 

profitului mai mare de 5%, aplicată la 

costurile de furnizare, fără a fi inclusă 

achiziţia de energie electrică şi gaze 

naturale. 

 

Deputat Ilie Toma 

trebuie facuta la activitatea de furnizare catre 

clientii finali casnici si la furnizorii de 

energie electrica si gaze naturale. Orice 

limitare aplicata furnizarii pe pietele angro 

reprezinta o incalcare a legislatiei europene. 

32.   

Art.III. - În perioada de aplicare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

118/2021 privind stabilirea unei scheme 

de compensare pentru consumul de 

energie electrică şi gaze naturale pentru 

sezonul rece 2021-2022, precum şi 

pentru completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.27/1996 privind acordarea 

de facilităţi persoanelor care domiciliază 

sau lucrează în unele localităţi din 

Munţii Apuseni şi în Rezervaţia 

Biosferei „Delta Dunării” pentru 

 

Art.III. - (1) În perioada de aplicare a 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

118/2021, pentru activitatea de vânzare, 

comercianții de energie electrică și gaze 

naturale, operatorii economici din 

sectorul energiei electrice şi gazelor 

naturale care cumpără energie 

electrică şi gaze naturale în scopul 

revânzării, nu pot înregistra o rată a 

profitului mai mare de 5%, aplicată la 

costurile de furnizare, fără a fi inclusă 

achiziţia de energie electrică şi gaze 

 

1. Reglementarea unei rate a profitului pentru 

producătorii de gaze naturale, conform art. III 

nou introdus la nivelul Senatului, este 

nejustificată și incompatibilă cu legislația în 

vigoare, având în vedere că aceștia sunt deja 

supraimpozitați, prin prevederile OUG 

7/2013 privind instituirea impozitului asupra 

veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a 

dereglementării preţurilor din sectorul 

gazelor naturale si prin Legea 256/2018 

privind unele măsuri necesare pentru 

implementarea operaţiunilor petroliere de 
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activitatea de vânzare, comercianţii de 

energie electrică şi gaze naturale nu pot 

înregistra o rată a profitului mai mare de 

5%, aplicată la costurile de furnizare, 

fară a fi inclusă achiziţia de energie 

electrică şi gaze naturale. 

naturale.  

 

(2) Prin excepţie de la prevederile 

alin.(1), producătorii de energiei 

electrică și producătorii de gaze 

naturale, precum și operatorii de 

distribuție cu drept de revânzare a 

energiei electrice, sunt exceptați de la 

aplicarea prevederilor alin.(1). 

 

deputat Oana Marciana Ozmen USR 

 

către titularii de acorduri petroliere referitoare 

la perimetre petroliere offshore. În același 

timp, prevederea este inaplicabilă unui 

producător de energie electrică sau de gaze 

naturale al căror specific este producția și 

comercializarea acesteia. Activitatea de 

revânzare a energiei electrice de către 

operatorii de distribuție este reglementată de 

ANRE, conform prevederilor Legii nr. 

123/2012, cu modificări și completări 

ulterioare. 

 

2. Respins la vot 

 

33.   

Articol nou 

 

Doamna deputat Oana Silvia Țoiu 

propune introducerea unui articol 

nou, art.IV, cu următorul cuprins: 

 

Art.IV. - (1) Pentru a putea beneficia de 

prevederile Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.118/2021, astfel cum a 

fost modificată și completată prin 

prezenta lege, potențialii beneficiari 

prevăzuți la art.1 alin.(1) lit.b)-f) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.118/2021, astfel cum a fost modificată 

și completată prin prezenta lege, vor 

transmite o cerere către furnizorul de 

energie electrică / gaze naturale 

 

1. Furnizorii au identificat provocări în a 

diferenția între tipurile diferite de beneficiari 

deoarece nu toate aceste informații se 

regăsesc în contracte sau în baza proprie de 

date cu clienți. ANAF a confirmat 

disponibilitatea de a acorda acestora acces la 

bazele de date însă nu avem o validare a 

operaționalizării în timp util. Considerăm că 

includerea unei birocrații excesive va încetini 

atât procesul de acordare cât și pe acela de 

verificare, așadar informarea de către 

beneficiar asupra categoriei în care se 

încadrează considerăm că este necesară și 

suficientă. Amendamentele alternative 

propuse pot genera riscul unor sarcini 
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menționând categoria de beneficiari în 

care se încadrează, inclusiv prin mijloace 

electronice de comunicare. 

(2) Dacă beneficiarul se încadrează în 

mai multe categorii dintre cele prevăzute 

la art.1 alin.(1) lit.b)-f) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.118/2021, astfel 

cum a fost modificata și completata prin 

prezenta lege, acesta optează, pe toată 

durata aplicării compensării, pentru o 

singură categorie. 

 

administrative suplimentare în sarcina 

beneficiarilor prin obligarea acestora de a 

depune documente suplimentare fără a avea 

claritate asupra formatului acestora.  

 

2. Nu a întrunit numărul de voturi necesare. 

34.   

Articol nou 

 

Se introduce art. VI cu următorul 

conținut: 

 

Art. VI. - (1) Pentru perioada cuprinsă 

între 01.11.2021 și 30.04.2022, 

contribuabilii care datorează impozit pe 

profit trimestrial și care înregistrează 

cheltuieli cu consumul de energie 

electrică sau gaze naturale scad 50% din 

cheltuielile suplimentare generate de 

creșterea de prețuri raportată la indicele 

prețurilor de consum la energie electrică 

și gaze naturale, după caz, din luna iulie 

2021, ținând cont de cantitățile 

consumate, din impozitul pe profit 

datorat pentru trimestrul în care au fost 

efectuate. 

 

1. Întreprinderile românești au în acest 

moment o problema majoră cu nivelul 

costurilor pentru energia electrică și gazele 

naturale. Creditul fiscal vine în sprijinul 

acestora pentru a nu intra în incapacitate de 

plata și pentru a putea păstra locurile de 

muncă. 

 

2. Respins la vot 
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(2) Pentru perioada cuprinsă între 

01.11.2021 și 30.04.2022, contribuabilii 

care aplică sistemul anual de declarare și 

plată a impozitului pe profit și care 

înregistrează cheltuieli cu consumul de 

energie electrică sau gaze naturale scad 

50% din cheltuielile suplimentare 

generate de creșterea de prețuri raportată 

la indicele prețurilor de consum la 

energie electrică și gaze naturale, după 

caz, din luna iulie 2021, ținând cont de 

cantitățile consumate, din impozitul pe 

profit anual. 

 

(3) Sumele care nu sunt scăzute din 

impozitul pe profit potrivit prevederilor 

alin.(1) și (2), se reportează în următorii 

7 ani consecutivi, la fiecare termen de 

declarare și plată. Recuperarea acestor 

sume se va efectua în ordinea 

înregistrării acestora, în aceleași condiții, 

la fiecare termen de plată a impozitului 

pe profit. Cheltuielile scăzute astfel din 

impozitul datorat nu sunt deductibile. 

 

(4) În sensul prezentului articol, valoarea 

impozitului pe profit din care se scad 

cheltuielile menționate la alin.(1) și (2) 

reprezintă impozitul pe profit după 
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scăderea creditului fiscal extern, 

impozitului pe profit scutit sau redus, 

sumelor reprezentând sponsorizare și/sau 

mecenat, burse private, în limita 

prevăzută de lege, costului de achiziție al 

aparatelor de marcat electronice fiscale și 

a bonificației prevăzute de Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 153/2020 

pentru instituirea unor măsuri fiscale de 

stimulare a menținerii/creșterii 

capitalurilor proprii, precum și pentru 

completarea unor acte normative. 

 

(5) Pentru perioada cuprinsă între 

01.11.2021 și 30.04.2022, 

microîntreprinderile scad 50% din 

cheltuielile suplimentare cu consumul de 

energie electrică sau gaze naturale 

generate de creșterea de prețuri raportată 

la indicele prețurilor de consum la 

energie electrică și gaze naturale, după 

caz, din luna iulie 2021, ținând cont de 

cantitățile consumate,  din impozitul pe 

veniturile microîntreprinderilor în 

trimestrul în care au fost înregistrate, în 

limita impozitului pe veniturile 

microîntreprinderilor datorat pentru 

trimestrul respectiv. Sumele care nu sunt 

scăzute din impozitul datorat pe 

veniturile microîntreprinderilor se 
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reportează în trimestrele  următoare,  pe  

o  perioadă  de  28  de  trimestre  

consecutive. Scăderea acestor sume din 

impozitul pe veniturile  

microîntreprinderilor datorat se  

efectuează  în  ordinea  înregistrării 

acestora,  în  aceleași condiții,  la fiecare  

termen  de  plată  a  impozitului  pe  

veniturile microîntreprinderilor. 

 

(6) În sensul prezentului articol, valoarea 

impozitului pe veniturile 

microîntreprinderilor din care se scad 

cheltuielile menționate la alin.(5) 

reprezintă impozitul pe veniturile 

microîntreprinderilor determinat după 

scăderea sumelor prevăzute la art.56 

alin.(11) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

(7) Pentru perioada cuprinsă între 

01.11.2021 și 30.04.2022 contribuabilii 

care intră sub incidența prevederilor 

Legii nr. 170/2016 privind impozitul 

specific unor activități, cu completările 

ulterioare, scad 50% din cheltuielile 

suplimentare cu consumul de energie 

electrică sau gaze naturale generate de 

creșterea de prețuri raportată la indicele 
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prețurilor de consum la energie electrică 

și gaze naturale, după caz, din luna iulie 

2021, ținând cont de cantitățile 

consumate, din impozitul datorat 

semestrial. În cazul în care valoarea 

reducerii este mai mare decât impozitul 

datorat în semestrele respective, 

diferența care nu a fost scăzută se 

reportează pe următoarele 14 semestre. 

 

(8) În cazul microîntreprinderilor care 

devin plătitoare de impozit pe profit sau 

care datorează impozitul specific unor 

activități ori care își schimbă cota de 

impozitare, în cazul contribuabililor care 

ies de sub incidența prevederilor Legii 

nr.170/2016, cu completările ulterioare, 

precum și în cazul plătitorilor de impozit 

pe profit care devin microîntreprinderi 

sau care datorează impozitul specific 

unor activități, sumele reportate potrivit 

alin. (3), (5) și (7) se deduc în termenele 

menționate la alin. (3), (5) și (7). 

 

(9) Sumele reprezentând 50% din 

cheltuielile suplimentare generate de 

creșterea de prețuri, definite conform 

alin. (1), (2), (5) și (7), care depășesc 

impozitul datorat, se scad, în ordine, din 

impozitul pe salarii reținut de 
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contribuabil pentru angajați, din taxa pe 

valoare adăugată datorată sau din 

accizele datorate, pe baza unei declarații 

de regularizare. 

 

(10) Modelul și modalitatea de depunere 

și gestionare a declarației prevăzute la 

alin. (9) se aprobă prin ordin al 

președintelui Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală. 

 

Prună Cristina-Mădălina – USR 

 

 

 


