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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

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

 
 

                  Bucureşti, 08.06.2022 
                                                             Nr.4c-3/453/2021 

 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 

    
 
  Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.84/2021 pentru abrogarea art.72 

alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea 

unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor 

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

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

adresa nr. P.L.x. 392/2021 din 27 septembrie 2021. 

  În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 

republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 

decizională. 

 

 

PREȘEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 

 

simona.tirzioru
Original
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

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

 

Bucureşti, 08.06.2022 
                                                               Nr.4c-3/453/2021 
 

  

RAPORT  
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.84/2021 pentru abrogarea art.72 alin.(1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând 

cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a 

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

 În conformitate cu prevederile art.95 și ale art.117 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 

pentru industrii și servicii a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de 

urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.84/2021 pentru abrogarea art.72 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

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

contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, 

precum şi a altor acte normative, transmis cu adresa nr.P.L.x.392 din 27 septembrie 

2021, înregistrat la Comisia pentru industrii şi servicii sub nr.4c-3/453 din 27 

septembrie 2021.   

 Consiliul Economic şi Social, cu avizul nr.5852/03.08.2021, avizează favorabil 

proiectul de act normativ, cu observații. 
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 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.642/04.08.2021, avizează favorabil proiectul 

de ordonanță de urgență cu observaţii şi propuneri. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 

ședința din 20 septembrie 2021. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare au examinat 

proiectul de lege în şedinţa din 26 octombrie 2021 şi au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de 

lege în şedinţa din 03 februarie 2022 şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 

favorabilă a proiectului de lege. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.84/2021. Potrivit intervenţiilor legislative, pe perioada stării 

de alertă sau a măsurilor excepţionale prevăzute la art.93 din Constituţie, se interzice 

deconectarea de către operatorii de transport şi distribuţie energie electrică şi gaze 

naturale pe motiv neplată a facturii şi se asigură continuitatea furnizării serviciilor 

următoarelor categorii de clienţi casnici: consumatorului vulnerabil de energie; 

consumatorului final casnic de energie electrică ce are un consum mediu lunar, raportat 

la un an calendaristic, mai mic de 100 kWh şi nu are mai mult de 6 facturi neachitate 

în sold; consumatorului final casnic de gaze naturale ce are un consum mediu lunar, 

raportat la un an calendaristic, mai mic de 1000 kWh şi nu are mai mult de 6 facturi 

neachitate în sold. Nerespectarea acestor prevederi de către operatorii de transport şi 

de distribuţie energie electrică şi gaze naturale se sancţionează cu amendă de la 200.000 

lei la 300.000 lei, iar constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de 

reprezentanţii împuterniciţi ai A.N.R.E. 

  Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în 

ședința din 08 iunie 2022 și au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului 

Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise 

prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 

 La lucrările comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 
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 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 

ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională.  

 

 

                 PREŞEDINTE                                                         SECRETAR 

 

            SÁNDOR BENDE    OANA-MARCIANA ÖZMEN 

 

 

 

 

 

 

 

Consultant, Alexandra Zorilă 
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  Anexă 

AMENDAMENTE ADMISE 

Nr. 
crt. 

OUG 84/2021 Text adoptat de Senat Amendamente propuse/autor Motivare 

1.  Titlul Legii 
LEGE 

privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.84/2021 
pentru abrogarea art.72 alin.(1) 

din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.70/2020 privind 

reglementarea unor măsuri, 
începând  cu  data de 15 mai 
2020, în contextul situației 

epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului 

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

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

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

normative 

  

2.  Articol unic.- Se aprobă Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr.84 din 5 
august 2021 pentru abrogarea art.72 
alin.(1) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.70/2020 privind 
reglementarea unor măsuri, 
începând cu data de 15 mai 2020, în 
contextul situației epidemiologice 
determinate de răspândirea 

Articol unic.- Se aprobă Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr.84 din 5 
august 2021 pentru abrogarea art.72 
alin.(1) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.70/2020 privind 
reglementarea unor măsuri, începând 
cu data de 15 mai 2020, în contextul 
situației epidemiologice determinate 
de răspândirea coronavirusului 

Tehnică legislativă 
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coronavirusului SARS-CoV-2, 
pentru prelungirea unor termene, 
pentru modificarea și completarea 
Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, a Legii educației naționale 
nr.1/2011, precum și a altor acte 
normative, publicată in Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.768 
din 6 august 2021, cu următoarele 
modificări:  

SARS-CoV-2, pentru prelungirea 
unor termene, pentru modificarea și 
completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal, a Legii 
educației naționale nr.1/2011, 
precum și a altor acte normative, 
publicată in Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.768 din 6 
august 2021, cu următoarele 
modificări și completări:  
 
Autor: Comisia pentru industrii și 
servicii 

3. Titlul Ordonanței 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  
nr. 84 din 5 august 2021 pentru 
abrogarea art. 72 alin. (1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 70/2020 privind reglementarea 
unor măsuri, începând cu data de 
15 mai 2020, în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2, pentru prelungirea 
unor termene, pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
a Legii educaţiei naţionale 
nr. 1/2011, precum şi a altor acte 
normative 

1. Titlul ordonanţei va avea 
următorul cuprins: 
„Ordonanţă de urgenţă pentru 
modificarea şi completarea art.72 
din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.70/2020 privind 
reglementarea unor măsuri, 
începând cu data de 15 mai 2020, în 
contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, 
pentru prelungirea unor termene, 
pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, a Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011, precum şi a altor acte 
normative” 

1. Titlul ordonanţei de urgență va 
avea următorul cuprins: 
Nemodificat  
 
Autor:  Comisia pentru industrii și 
servicii 

Tehnică legislativă 

4.  
 
Art. I - La data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, la 

2. Articolul I se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
„Art.I.- La data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, 

Se elimină 
 
Autor: Comisia pentru industrii și 
servicii 

Tehnică legislativă - Contravine 
dispozițiilor art. 64 alin. (3) din 
Legea nr. 24/2000, republicată, cu 
m și c. ulterioare, potrivit cărora 
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articolul 72 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 
privind reglementarea unor măsuri, 
începând cu data de 15 mai 2020, 
în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2, pentru prelungirea 
unor termene, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, a Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, 
precum şi a altor acte normative, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 394 din 14 
mai 2020, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
179/2020, cu modificările şi 
completările ulterioare, alineatul 
(1) se abrogă. 

articolul 72 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.70/2020 
privind reglementarea unor măsuri, 
începând cu data de 15 mai 2020, în 
contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, 
pentru prelungirea unor termene, 
pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 
1/2011, precum şi a altor acte 
normative, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.394 
din 14 mai 2020, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr. 179/2020, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică 
şi se completează după cum 
urmează: 

„abrogarea unei dispoziţii sau a 
unui act normativ are caracter 
definitiv (...) Fac excepţie 
prevederile din ordonanţele 
Guvernului care au prevăzut 
norme de abrogare şi au fost 
respinse prin lege de către 
Parlament.” 

5.  1. Alineatul (1) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„(1) Pe perioada stării de alertă 
sau a măsurilor excepționale 
prevăzute la art.93 din 
Constituţie, se interzice 
deconectarea de către operatorii 
de transport şi distribuţie energie 
electrică şi gaze naturale pe motiv 
de neplată a facturii şi se asigură 
continuitatea furnizării serviciilor 
următoarelor categorii de clienţi 
casnici: 

Se elimină 
 
Autor:  Comisia pentru industrii și 
servicii 

Tehnică legislativă - Contravine 
dispozițiilor art. 64 alin. (3) din 
Legea nr. 24/2000, republicată, cu 
m și c. ulterioare, potrivit cărora 
„abrogarea unei dispoziţii sau a 
unui act normativ are caracter 
definitiv (...) Fac excepţie 
prevederile din ordonanţele 
Guvernului care au prevăzut 
norme de abrogare şi au fost 
respinse prin lege de către 
Parlament.” 
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a) consumatorului vulnerabil de 
energie, definit prin Legea 
nr.226/2021 privind stabilirea 
măsurilor de protecție socială 
pentru consumatorul vulnerabil 
de energie, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.891 din 16 septembrie 2021; 
b) consumatorului final casnic de 
energie electrică ce are un consum 
mediu lunar, raportat la un an 
calendaristic, mai mic de 100 kWh 
şi nu are mai mult de 6 facturi 
neachitate în sold; 
c) consumatorului final casnic de 
gaze naturale ce are un consum 
mediu lunar, raportat la un an 
calendaristic, mai mic de 1000 
kWh şi nu are mai mult de 6 
facturi neachitate în sold.” 

6.  2. După alineatul (1) se introduc 
două noi alineate, alin.(11) şi (12) 
cu următorul cuprins: 
„(11) Nerespectarea prevederilor 
alin.(1) de către operatorii de 
transport şi de distribuţie energie 
electrică şi gaze naturale se 
sancţionează cu amendă de la 
200.000 lei la 300.000 lei. 
(12) Constatarea contravenţiei şi 
aplicarea sancţiunii se fac de către 
reprezentanţii împuterniciţi ai 
Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Domeniul 

Se elimină 
 
Autor: Comisia pentru industrii și 
servicii 

Tehnică legislativă 
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Energiei, cu aplicarea 
prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr.2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale 
prevederilor Legii energiei 
electrice şi a gazelor naturale nr. 
123/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

7.   2. După articolul I se introduce un 
nou articol, articolul I1, cu 
următorul cuprins: 
„Art. I1. – La articolul 72 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 70/2020 privind reglementarea 
unor măsuri începând cu data de 15 
mai 2020, în contextul situației 
epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-
CoV-2, pentru prelungirea unor 
termene, pentru modificarea și 
completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal, a Legii 
educației naționale nr.1/2011, 
precum și a altor acte normative, 
publicată in Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.394 din 14 
mai 2020, după alineatul (1) se 
introduc 3 noi alineate, alineatele 
(11)-(13), cu următorul cuprins: 

Tehnică legislativă – preluare text 
adoptat de Senat  
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«(11) Pe perioada stării de alertă sau 
a măsurilor excepționale prevăzute la 
art.93 din Constituţie, se interzice 
deconectarea de către operatorii de 
transport şi distribuţie energie 
electrică şi gaze naturale pe motiv de 
neplată a facturii şi se asigură 
continuitatea furnizării serviciilor 
următoarelor categorii de clienţi 
casnici: 
a) consumatorului vulnerabil de 
energie, definit prin Legea 
nr.226/2021 privind stabilirea 
măsurilor de protecție socială pentru 
consumatorul vulnerabil de energie, 
cu modificările ulteriore;  
b) consumatorului final casnic de 
energie electrică ce are un consum 
mediu lunar, raportat la un an 
calendaristic, mai mic de 100 kWh şi 
nu are mai mult de 6 facturi 
neachitate în sold; 
c) consumatorului final casnic de 
gaze naturale ce are un consum 
mediu lunar, raportat la un an 
calendaristic, mai mic de 1000 kWh 
şi nu are mai mult de 6 facturi 
neachitate în sold. 
(12) Nerespectarea prevederilor 
alin.(11) de către operatorii de 
transport şi de distribuţie energie 
electrică şi gaze naturale se 
sancţionează cu amendă de la 
200.000 lei la 300.000 lei, prin 
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derogare de la art.8 alin.(2) lit. a) din 
Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 
privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr. 180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
(13) Constatarea contravenţiei şi 
aplicarea sancţiunii se fac de către 
reprezentanţii împuterniciţi ai 
Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Domeniul Energiei, 
cu aplicarea prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr.2/2001, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr. 180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi 
prevederilor Legii energiei electrice 
şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu 
modificările şi completările 
ulterioare.»”  
 
Autor:  Comisia pentru industrii și 
servicii 

8. Art. II - Sistarea prestării 
serviciilor în domeniile energie 
electrică şi/sau de gaze naturale 
corespunzătoare neachitării 
debitelor restante înregistrate de 
clienţii finali pe perioada aplicării 
prevederilor art. 72 alin. (1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 70/2020, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 

 Nemodificat   
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179/2020, cu modificările şi 
completările ulterioare, nu se poate 
realiza mai devreme de 90 de zile 
de la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă. 

9. Art. III - Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 70/2020 privind 
reglementarea unor măsuri, 
începând cu data de 15 mai 2020, 
în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2, pentru prelungirea 
unor termene, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, a Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, 
precum şi a altor acte normative, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 394 din 14 
mai 2020, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
179/2020, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi 
cu modificarea adusă prin prezenta 
ordonanţă de urgenţă, se va 
republica în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, după aprobarea 
acesteia prin lege, dându-se 
textelor o nouă numerotare. 

 Nemodificat  


