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A V I Z 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali 

din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 

martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul energiei 

 

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

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru egalitatea de şanse pentru  femei şi 

bărbaţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgență, cu 

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de 

energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 

energiei- PLx.551/2022 . 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

Potrivit prevederilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia a dezbătut proiectul 

de lege  în şedinţa din data de 19 octombrie 2022.  

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate amendamente care, supuse votului, 

au fost acceptate de membrii comisiei și sunt redate în anexa care face parte 

integrantă din prezentul aviz. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise.   

 

VICEPREŞEDINTE, 

 

Carmen-Georgeta HOLBAN 

 



ANEXA 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Text Ordonanța de urgență nr. 119/2022 

Text propus de Comisie 

( autor amendament) 
Motivare 

 
 
 
 
   1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

Art. 1. - (1) Prin derogare de la prevederile 

art.80 alin. (2) din Legea energiei electrice și a 

gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și 

completările ulterioare, pentru consumul 

realizat în perioada 1 septembrie 2022 – 31 

august 2023, prețul final facturat plafonat de 

către furnizorii de energie electrică este: 

b) maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, în 

cazul clienților casnici al căror consum mediu 

lunar realizat la locul de consum în anul 2021 a 

fost între 100,01 - 300 kWh, pentru un consum 

lunar care este de maximum 255 kWh. 

Consumul de energie electrică ce depășește 255 

kWh/lună se facturează conform prevederilor 

art.5; 

 

 

 

 

Lit. b) alin (1) a art. 1, de la articolul I 

punctul 1 din OUG nr. 119/2022 se modifică 

și se completează astfel: 

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

Art. 1. - (1) Prin derogare de la prevederile 

art.80 alin. (2) din Legea energiei electrice și a 

gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și 

completările ulterioare, pentru consumul 

realizat în perioada 1 septembrie 2022 – 31 

august 2023, prețul final facturat plafonat de 

către furnizorii de energie electrică este: 

b) maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, în 

cazul clienților casnici al căror consum mediu 

lunar realizat la locul de consum în anul 2021 a 

fost între 100,01 - 300 kWh, respectiv a fost 

între 100,01 - 500 kWh pentru perioada 01 

octombrie 2022 - 31 martie 2023. Consumul 

de energie electrică ce depășește 300 kWh/lună, 

respectiv 500 kWh/lună pentru perioada 01 

octombrie 2022 - 31 martie 2023, se 

facturează conform prevederilor art.5; 

Autor: Dep. Anamaria Gavrilă 

 

 

 

 

În lunile reci (octombrie - martie) consumul de 

energie este mai mare. Mai ales la cei care 

trebuie să se încălzească electric deoarece nu 

sunt racordați la încălzirea centralizată, nu au 

bani să-și pună centrală individuală pe gaz și nu 

se pot încălzi cu lemne sau cu cărbune pentru 

că locuiesc la bloc. Este complet anormal ca în 

această perioadă a anului plafonul de 

compensare să fie calculat tot ca în timpul verii. 

De exemplu, un singur calorifer electric de 

2.500 W care este în funcțiune 8 ore pe zi 

consumă 608 kWh pe lună. Sau un reșou de 

numai 1000 W, care funcționează 8 ore pe zi 

folosește 243 kWh pe lună. 

În aceste condiții, plafonarea consumului la 

255 sau la 300 kWh/lună în perioada rece este 

total insuficientă și va crea mari probleme, mai 

ales celor cu venituri reduse. 

          

 

 

 



Nr. 

crt. 
Text Ordonanța de urgență nr. 119/2022 

Text propus de Comisie 

( autor amendament) 
Motivare 

 
 
 
 
 
   2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. La articolul I punctul 1, literele b) și c) ale 

alineatului (1) al articolului 1 se modifică și vor 

avea următorul cuprins: 

b) maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, în 

cazul clienților casnici al căror consum mediu 

lunar realizat la locul de consum în anul 2021 a 

fost între 100,01 - 300 kWh, sau al căror 

consum lunar este cuprins între 100,01 - 300 

kWh, pentru o cantitate de maximum 255 kWh. 

Consumul de energie electrică ce depășește 255 

kWh/lună se facturează conform prevederilor 

art.5; 

 

c) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 

85% din consumul mediu lunar realizat la locul 

de consum în anul 2021, diferența de consum 

lunar de energie electrică urmând a fi facturată 

conform prevederilor art. 5, în baza declarației 

pe propria răspundere a reprezentantului legal 

pentru următoarele categorii de consumatori: 

7. producătorii de medicamente, distribuitorii 

angro de medicamente și unitățile farmaceutice 

care dețin și utilizează lanț de frig;” 

 

 

Lit. b) alin. (1) a art. 1, de la articolul I 

punctul 1 din forma adoptată de Senat a PL-

x nr. 551/2022 se modifică și se completează 

astfel: 

3. La articolul I punctul 1, literele b) și c) ale 

alineatului (1) al articolului 1 se modifică și vor 

avea următorul cuprins: 

b) maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, în 

cazul clienților casnici al căror consum mediu 

lunar realizat la locul de consum în anul 2021 a 

fost între 100,01 - 300 kWh, sau al căror 

consum lunar este cuprins între 100,01 - 300 

kWh, respectiv este cuprins între 100,01 - 500 

kWh pentru perioada 01 octombrie 2022 - 31 

martie 2023. Consumul de energie electrică ce 

depășește 300 kWh/lună, respectiv 500 

kWh/lună pentru perioada 01 octombrie 

2022 - 31 martie 2023, se facturează conform 

prevederilor art.5; 

 

 

 

 

 

 

 

Pct. 7 al lit. c) se elimină. 

 

Autor: Dep. Anamaria Gavrilă 

 

 

 

 

 

Pentru lit. b) este aceeași motivare ca la 

amendamentul anterior, de la nr. 1. 

 

 

 

 

 

 

La lit. c), pct. 7 trebuie eliminat deoarece nu se 

poate face reducere de preț unor agenți 

comerciali care câștigă foarte mult. 

Firmele din industria Pharma fac profituri 

colosale, având adaosuri comerciale de câteva 

mii la sută. Aceste firme pot să-și reducă din 

adaosul comercial imens pe care practică, ca să 

nu crească prețul produselor. 

Mai mult, sunt categorii de oameni săraci 

cărora nu li se face reducere din acest motiv, 

cum ar fi pensionarii care nu mai au bani nici 

de mâncare, sau familiile cu mulți copii, care 

deși au împlinit 18 ani locuiesc tot cu familia și 

le faceți reducere de preț firmelor farmaceutice 

care au profituri nete imense. 



Nr. 

crt. 
Text Ordonanța de urgență nr. 119/2022 

Text propus de Comisie 

( autor amendament) 
Motivare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

Art. 1. - (1) Prin derogare de la prevederile 

art.80 alin. (2) din Legea energiei electrice și a 

gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și 

completările ulterioare, pentru consumul 

realizat în perioada 1 septembrie 2022 – 31 

august 2023, prețul final facturat plafonat de 

către furnizorii de energie electrică este: 

d) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 

consumul integral al spitalelor publice și private 

definite conform Legii nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, al 

unităților de învățământ publice și private, 

definite conform Legii educației naționale nr. 

1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și al creșelor, al furnizorilor 

publici și privați de servicii sociale prevăzute în 

Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru 

aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 

precum și a regulamentelor-cadru de organizare 

și funcționare a serviciilor sociale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

 

 

 

 

Lit. d) alin. (1) a art. 1, de la articolului I 

punctul 1 din OUG nr. 119/2022 se 

completează astfel: 

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

Art. 1. - (1) Prin derogare de la prevederile 

art.80 alin. (2) din Legea energiei electrice și a 

gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și 

completările ulterioare, pentru consumul 

realizat în perioada 1 septembrie 2022 – 31 

august 2023, prețul final facturat plafonat de 

către furnizorii de energie electrică este: 

d) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 

consumul integral al spitalelor publice și private 

definite conform Legii nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, al 

unităților de învățământ publice și private, 

definite conform Legii educației naționale nr. 

1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și al creșelor, al furnizorilor 

publici și privați de servicii sociale prevăzute în 

Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru 

aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 

precum și a regulamentelor-cadru de organizare 

și funcționare a serviciilor sociale, cu 

modificările și completările ulterioare, precum 

și pentru lăcașurile de cult recunoscute 

 

 

 

 

 

Statul Român are obligația constituțională de a 

susține cultele religioase și lăcașurile de cult, 

care fac parte din patrimoniul istoric și cultural 

(art. 29 alin. (5) din Constituție). 

Nu este normal ca lăcașurile de cult să plătească 

un preț mai mare la energie decât unele 

instituții publice, cărora nu li s-a impus condiția 

ca 15% din consum să fie plătit la prețul pieței. 

Dincolo de faptul că este o discriminare 

intolerabilă, oare la ce s-au gândit funcționarii 

care au scris așa ceva, că enoriașii oricum 

donează, iar bisericile au bani? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr. 

crt. 
Text Ordonanța de urgență nr. 119/2022 

Text propus de Comisie 

( autor amendament) 
Motivare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. La articolul I punctul 1, litera e) a alineatului 

(1) al articolului 1 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„e) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 

85% din consumul mediu lunar, realizat la locul 

de consum în anul 2021, pentru instituțiile 

publice, altele decât cele prevăzute la lit. d), 

precum și pentru lăcașurile de cult recunoscute 

oficial în România, potrivit Legii nr. 489/2006 

privind libertatea religioasă și regimul general 

al cultelor, republicată. Diferența de consum 

lunar de energie electrică se facturează conform 

prevederilor art. 5;” 

 

 

 

 

 

 

 

oficial în România, potrivit Legii nr. 

489/2006 privind libertatea religioasă și 

regimul general al cultelor, republicată. 

 

Autor: Dep. Anamaria Gavrilă 

 

Lit. e) alin. (1) a art. 1, de la articolului I 

punctul 1 se păstrează în varianta inițială, 

din OUG nr. 119/2022. 

Lit. e) alin. (1) a art. 1, de la articolului I 

punctul 1 din forma adoptată de Senat a PL-

x nr. 551/2022 se modifică astfel: 

5. La articolul I punctul 1, litera e) a alineatului 

(1) al articolului 1 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„e) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 

85% din consumul mediu lunar, realizat la locul 

de consum în anul 2021, pentru instituțiile 

publice, altele decât cele prevăzute la lit. d). 

Diferența de consum lunar de energie electrică 

se facturează conform prevederilor art. 5;” 

 

 

Autor: Dep. Anamaria Gavrilă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lit. e) alin. (1) a art. 1, de la articolul I punctul 

1 se păstrează în varianta inițială, din OUG nr. 

119/2022. 

Lăcașurile de cult sunt introduse la lit. d) alin. 

(1) a art. 1, articolul I punctul 1 din OUG nr. 

119/2022. Vezi amendamentul anterior (nr. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr. 

crt. 
Text Ordonanța de urgență nr. 119/2022 

Text propus de Comisie 

( autor amendament) 
Motivare 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 1 alin. (8) În cazul clienților casnici care nu 

pot beneficia de prevederile alin. (1) lit. a) și b) 

în funcție de consumul anului 2021, dar al căror 

consum înregistrat în anul 2022 se încadrează în 

oricare din tranșele de consum prevăzute la alin. 

(1) lit. a) și b), precum și în cazul clienților 

casnici și noncasnici racordați începând cu data 

de 1 ianuarie 2022, furnizorii emit în luna 

februarie 2023 facturi de regularizare a 

consumului facturat anterior aferent perioadei 

de aplicare a prezentei ordonanței de urgență, 

utilizând prețul final conform tranșei aferente 

de consum, și facturează consumul înregistrat 

după data reîncadrării la prețul final 

corespunzător tranșei de consum. În cazul 

schimbării furnizorului în perioada de aplicare 

a prezentei ordonanțe de urgență, regularizarea 

se face de către furnizorul actual doar pentru 

perioada aplicării contractului de furnizare 

încheiat cu acesta. 

 

 

 

 

 

 

 

Alin. (8) art. 1, de la articolul I punctul 1 din 

OUG nr. 119/2022 se completează astfel: 

Art. 1 alin. (8) În cazul clienților casnici care nu 

pot beneficia de prevederile alin. (1) lit. a) și b) 

în funcție de consumul anului 2021, dar al căror 

consum înregistrat în anul 2022 se încadrează în 

oricare din tranșele de consum prevăzute la alin. 

(1) lit. a) și b), precum și în cazul clienților 

casnici și noncasnici racordați începând cu data 

de 1 ianuarie 2022, furnizorii emit în luna 

februarie 2023 facturi de regularizare a 

consumului facturat anterior aferent perioadei 

de aplicare a prezentei ordonanței de urgență, 

utilizând prețul final conform tranșei aferente 

de consum, și facturează consumul înregistrat 

după data reîncadrării la prețul final 

corespunzător tranșei de consum. În cazul 

schimbării furnizorului în perioada de aplicare 

a prezentei ordonanțe de urgență, regularizarea 

se face de către furnizorul actual doar pentru 

perioada aplicării contractului de furnizare 

încheiat cu acesta. Clienților casnici și 

noncasnici li se face regularizarea de către 

fiecare furnizor pe care-l au, în funcție de 

consumul clienților. Regularizarea include 

prețurile compensate care li se cuvin 

clienților, prin lege. 

Autor: Dep. Anamaria Gavrilă 

 

 

Există o neclaritate referitoare la regularizarea 

pe care o fac clienților, fostul și viitorul 

furnizor. Pentru a se elimina această neclaritate 

trebuie menționat clar că fiecare furnizor face 

propria regularizare, care include toate 

compensările care li se cuvin clienților, prin 

lege. 

 

 

La încheierea contractului cu un furnizor se 

face regularizarea și calculul final al 

consumului clientului, iar clientul trebuie să 

primească înapoi banii pe care i-a plătit în plus, 

împreună cu subvențiile care i se cuvin prin 

lege. 

Nu se poate ca furnizorii să fie scutiți de 

obligația restituirii sumelor pe care clienții le-

au plătit în plus și care nu li se cuvin de drept 

furnizorilor. Cu atât mai mult cu cât majoritatea 

acestor situații provin din vina furnizorului. 

În caz de nerestituire a surplusului de bani pe 

care clienții i-au plătit suplimentar, furnizorii ar 

urma să se afle în poziția de a dobândi foloase 

necuvenite, ceea ce reprezintă un abuz. 

Astfel de practici reprezintă chiar o formă de 

furt din banii cetățenilor și sunt complet ilegale 

și neconstituționale. 

Dacă s-ar permite astfel de practici, furnizorii 

vor încărca mereu în plus facturile clienților, ca 



Nr. 

crt. 
Text Ordonanța de urgență nr. 119/2022 

Text propus de Comisie 

( autor amendament) 
Motivare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1 alin. (9) Valorile și tranșele prevăzute la 

alin. (1) și (2) vor putea fi modificate prin 

hotărâre a Guvernului, inițiată în conformitate 

cu dispozițiile art. 80 și 180 din Legea nr. 

123/2012, cu modificările și completările 

ulterioare, în funcție de evoluțiile înregistrate pe 

piețele interne și internaționale de energie 

electrică și gaze naturale și de evoluția 

geopolitică din vecinătatea României”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alin. (9) art. 1, de la articolul I punctul 1 din 

OUG nr. 119/2022 se modifică astfel: 

Art. 1 alin. (9) Valorile și tranșele prevăzute la 

alin. (1) și (2) vor putea fi modificate 

prin  ordonanță a Guvernului, inițiată în 

conformitate cu dispozițiile art. 80 și 180 din 

Legea nr. 123/2012, cu modificările și 

completările ulterioare, în funcție de evoluțiile 

înregistrate pe piețele interne și internaționale 

de energie electrică și gaze naturale și de 

evoluția geopolitică din vecinătatea României”. 

Autor: Dep. Anamaria Gavrilă 

 

 

 

 

 

să încaseze cât mai mulți bani, în ideea că nu 

vor mai trebui să restituie niciodată surplusul de 

bani acelor clienți care-și schimbă furnizorul. 

La fel trebuie prevăzut și în cazul furnizorilor 

care-și întrerup activitatea, indiferent din ce 

motiv. Clienții trebuie să-și primească înapoi 

toți banii pe care i-au plătit suplimentar, peste 

ceea ce au consumat, împreună cu subvențiile 

care li se cuvin prin lege. 

 

 

 

 

Se încalcă ierarhia actelor normative, motiv 

pentru care este exclus ca Guvernul să poată 

mări prețurile printr-un act normativ inferior 

(HG), care să nu fie votat de Parlament. 

Dată fiind importanța creșterii prețurilor pentru 

întreaga economie națională și, implicit, pentru 

nivelul de trai al tuturor cetățenilor, măririle de 

prețuri la energie - care este un factor 

fundamental al mersului economiei, trebuie 

făcute numai cu analiza și acordul 

Parlamentului. 

 

 



Nr. 

crt. 
Text Ordonanța de urgență nr. 119/2022 

Text propus de Comisie 

( autor amendament) 
Motivare 

 
 
 
 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11. Art. 12 se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„Art. 12. – (1) În perioada 1 septembrie 2022 – 

31 august 2023, producătorii de gaze naturale 

care desfășoară atât activități de extracție 

onshore și/sau offshore, indiferent de data 

începerii acestei activități, cât și activități de 

vânzare a gazelor naturale au obligația să vândă 

cu prețul de 150 lei/MWh, cantitățile necesare 

de gaze naturale rezultate din activitatea de 

producție internă curentă către furnizorii 

clienților casnici, pentru a asigura în perioada 

respectivă necesarul de consum al clienților 

casnici din producția curentă și din depozitele 

de înmagazinare subterană a gazelor naturale 

stabilit conform anexei nr. 5. 

 

(2) În perioada 1 septembrie 2022 – 31 august 

2023 producătorii de gaze naturale care 

desfășoară atât activități de extracție onshore 

și/sau offshore, indiferent de data începerii 

acestei activități, cât și activități de vânzare a 

gazelor naturale au obligația să vândă cu prețul 

de 150 lei/MWh, cantitățile necesare de gaze 

naturale rezultate din activitatea de producție 

internă curentă către furnizorii producătorilor 

de energie termică sau direct către producătorii 

de energie termică, după caz, numai pentru 

cantitatea de gaze naturale utilizată la 

Alin. (1) și (2) ale art. 12, punctul 11 din OUG 

nr. 119/2022 se modifică și se completează 

astfel: 

11. Art. 12 se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„Art. 12. – (1) În perioada 1 aprilie 2022 – 31 

octombrie 2023, producătorii de gaze naturale 

care desfășoară atât activități de extracție 

onshore și/sau offshore, indiferent de data 

începerii acestei activități, cât și activități de 

vânzare a gazelor naturale au obligația să vândă 

cu prețul de maximum 150 lei/MWh, 

cantitățile necesare de gaze naturale rezultate 

din activitatea de producție internă curentă către 

furnizorii clienților casnici, pentru a asigura în 

perioada respectivă necesarul de consum al 

clienților casnici din producția curentă și din 

depozitele de înmagazinare subterană a gazelor 

naturale stabilit conform anexei nr. 5. 

(2) În perioada 1 aprilie 2022 – 31 octombrie 

2023 producătorii de gaze naturale care 

desfășoară atât activități de extracție onshore 

și/sau offshore, indiferent de data începerii 

acestei activități, cât și activități de vânzare a 

gazelor naturale au obligația să vândă cu prețul 

de maximum 150 lei/MWh, cantitățile necesare 

de gaze naturale rezultate din activitatea de 

producție internă curentă către furnizorii 

producătorilor de energie termică sau direct 

către producătorii de energie termică, după caz, 

 

 

Valoarea prețului menționat este cea maximă, 

ea putând fi mai mică, după caz. 

Perioada de aplicare trebuie să fie mai mare, 

pentru atenuarea crizei economice majore în 

care suntem. 
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8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

producerea de energie termică în centralele de 

cogenerare și în centralele termice destinate 

consumului populației, denumiți în continuare 

PET, pentru a asigura în perioada 1 noiembrie 

2022 – 31 august 2023 necesarul de consum al 

acestor clienți din producția curentă și din 

depozitele de înmagazinare subterană a gazelor 

naturale stabilit conform anexei nr. 5. 

 

 

 

 

 

10. La articolul I punctul 11, alineatele (1) și (2) 

ale articolului 12 se modifică și vor avea 

următorul cuprins: 

 „Art. 12. – (1) În perioada 1 aprilie 2022 – 31 

octombrie 2023, producătorii de gaze naturale 

care desfășoară atât activități de extracție 

onshore și/sau offshore, indiferent de data 

începerii acestei activități, cât și activități de 

vânzare a gazelor naturale au obligația să vândă 

cu prețul de 150 lei/MWh, cantitățile necesare 

de gaze naturale rezultate din activitatea de 

producție internă curentă către furnizorii 

clienților casnici, pentru a asigura în perioada  1 

aprilie 2022 – 31 octombrie 2023 necesarul de 

consum al clienților casnici din producția 

numai pentru cantitatea de gaze naturale 

utilizată la producerea de energie termică în 

centralele de cogenerare și în centralele termice 

destinate consumului populației, denumiți în 

continuare PET, pentru a asigura în perioada 1 

noiembrie 2022 – 31 august 2023 necesarul de 

consum al acestor clienți din producția curentă 

și din depozitele de înmagazinare subterană a 

gazelor naturale stabilit conform anexei nr. 5. 

 

Autor: Dep. Anamaria Gavrilă 

 

 

 

Urmează aceleași alineate ca la 

amendamentul anterior, nr. 7. 

Alin. (1) și (2) ale art. 12, de la articolul I 

punctul 11 din forma adoptată de Senat a PL-

x nr. 551/2022 se modifică și se completează 

astfel: 

10. La articolul I punctul 11, alineatele (1) și (2) 

ale articolului 12 se modifică și vor avea 

următorul cuprins: 

 „Art. 12. – (1) În perioada 1 aprilie 2022 – 31 

octombrie 2023, producătorii de gaze naturale 

care desfășoară atât activități de extracție 

onshore și/sau offshore, indiferent de data 

începerii acestei activități, cât și activități de 

vânzare a gazelor naturale au obligația să vândă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoarea prețului menționat este cea maximă, 

ea putând fi mai mică, după caz. 

Se menține valoarea de maximum 150 

lei/MWh, așa cum este prevăzut în OUG nr. 

118/2022. 

Este importantă prelungirea perioadei de 

acordare a compensațiilor, pentru atenuarea 

crizei economice majore în care suntem. 
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crt. 
Text Ordonanța de urgență nr. 119/2022 

Text propus de Comisie 

( autor amendament) 
Motivare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

curentă și din depozitele de înmagazinare 

subterană a gazelor naturale precum necesarul 

de gaze naturale pentru constituirea stocului 

minim necesar pentru perioada 1 noiembrie 

2023 – 31 martie 2024, stabilite conform anexei 

nr. 5. 

(2) În perioada 1 aprilie 2022 – 31 august 2022 

producătorii de gaze naturale care desfășoară 

atât activități de extracție onshore și/sau 

offshore, indiferent de data începerii acestei 

activități, cât și activități de vânzare a gazelor 

naturale au obligația să vândă cu prețul de 250 

lei/MWh, cantitățile necesare de gaze naturale 

rezultate din activitatea de producție internă 

curentă către furnizorii producătorilor de 

energie termică sau direct către producătorii de 

energie termică, după caz, numai pentru 

cantitatea de gaze naturale utilizată la 

producerea de energie termică în centralele de 

cogenerare și în centralele termice destinate 

consumului populației, denumiți în continuare 

PET, pentru a asigura în perioada 1 noiembrie 

2022 – 31 martie 2023 necesarul de consum al 

acestor clienți din producția curentă și din 

depozitele de înmagazinare subterană a gazelor 

naturale stabilit conform anexei nr. 5. 

 

 

 

cu prețul de maximum 150 lei/MWh, 

cantitățile necesare de gaze naturale rezultate 

din activitatea de producție internă curentă către 

furnizorii clienților casnici, pentru a asigura în 

perioada  1 aprilie 2022 – 31 octombrie 2023 

necesarul de consum al clienților casnici din 

producția curentă și din depozitele de 

înmagazinare subterană a gazelor naturale 

precum necesarul de gaze naturale pentru 

constituirea stocului minim necesar pentru 

perioada 1 noiembrie 2023 – 31 martie 2024, 

stabilite conform anexei nr. 5. 

(2) În perioada 1 aprilie 2022 – 31 octombrie 

2023 producătorii de gaze naturale care 

desfășoară atât activități de extracție onshore 

și/sau offshore, indiferent de data începerii 

acestei activități, cât și activități de vânzare a 

gazelor naturale au obligația să vândă cu prețul 

de maximum 150 lei/MWh, cantitățile necesare 

de gaze naturale rezultate din activitatea de 

producție internă curentă către furnizorii 

producătorilor de energie termică sau direct 

către producătorii de energie termică, după caz, 

numai pentru cantitatea de gaze naturale 

utilizată la producerea de energie termică în 

centralele de cogenerare și în centralele termice 

destinate consumului populației, denumiți în 

continuare PET, pentru a asigura în perioada 1 

noiembrie 2022 – 31 martie 2023 necesarul de 

consum al acestor clienți din producția curentă 
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9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

11. La articolul I punctul 11, după alineatul (2) 

al articolului 12 se introduce un nou alineat, 

alin. (21) cu următorul cuprins: 

„(21) În perioada 1 septembrie 2022 – 31 

octombrie 2023, producătorii de gaze naturale 

care desfășoară atât activități de extracție 

onshore și/sau offshore, indiferent de data 

începerii acestei activități, cât și activități de 

vânzare a gazelor naturale au obligația să vândă 

cu prețul de 150 lei/MWh, cantitățile necesare 

de gaze naturale rezultate din activitatea de 

producție internă curentă către furnizorii 

producătorilor de energie termică sau direct 

către producătorii de energie termică, după caz, 

numai pentru cantitatea de gaze naturale 

utilizată la producerea de energie termică în 

centralele de cogenerare și în centralele termice 

destinate consumului populației, denumiți în 

continuare PET, pentru a asigura în perioada 1 

noiembrie 2022 – 31 martie 2023 și în perioada  

1 noiembrie 2023 – 31 martie 2024 necesarul de 

consum al acestor clienți din producția curentă 

și din depozitele de înmagazinare subterană a 

gazelor naturale stabilit conform anexei nr. 5. 

 

Autor: Dep. Anamaria Gavrilă 

 

 

 

Alin. (21) art. 12, de la articolul I punctul 11 

din forma adoptată de Senat a PL-x nr. 

551/2022 se modifică și se completează astfel: 

11. La articolul I punctul 11, după alineatul (2) 

al articolului 12 se introduce un nou alineat, 

alin. (21) cu următorul cuprins: 

„(21) În perioada 1 septembrie 2022 – 31 

octombrie 2023, producătorii de gaze naturale 

care desfășoară atât activități de extracție 

onshore și/sau offshore, indiferent de data 

începerii acestei activități, cât și activități de 

vânzare a gazelor naturale au obligația să vândă 

cu prețul de maximum 150 lei/MWh, 

cantitățile necesare de gaze naturale rezultate 

din activitatea de producție internă curentă către 

furnizorii producătorilor de energie termică sau 

direct către producătorii de energie termică, 

după caz, numai pentru cantitatea de gaze 

naturale utilizată la producerea de energie 

termică în centralele de cogenerare și în 

centralele termice destinate consumului 

populației, denumiți în continuare PET, pentru 

a asigura în perioada 1 noiembrie 2022 – 31 

 

 

 

 

 

 

Valoarea prețului menționat este cea maximă, 

ea putând fi mai mică, după caz. 

Este importantă prelungirea perioadei de 

acordare a compensațiilor pentru atenuarea 

crizei economice majore în care suntem. 
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10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

și din depozitele de înmagazinare subterană a 

gazelor naturale stabilit conform anexei nr. 5. 

 

 

 

 

12. La articolul I punctul 11, alineatul (5) al 

articolului 12 se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„(5) În perioada de aplicare a dispozițiilor 

prezentei ordonanțe de urgență, redevența 

datorată de producătorii de gaze naturale pentru 

cantitățile de gaze naturale vândute conform 

alin. (1), (2) și (21) pentru acoperirea 

consumului CC și PET și pentru acoperire 

consumului tehnologic din sistemele de 

transport și distribuție a gazelor se va stabili în 

baza prețului prevăzut la alin. (1), (2) și (21) prin 

ordin al președintelui Agenției Naționale pentru 

Resurse Minerale.” 

 

 

 

 

 

martie 2024 necesarul de consum al acestor 

clienți din producția curentă și din depozitele de 

înmagazinare subterană a gazelor naturale 

stabilit conform anexei nr. 5. 

 

Autor: Dep. Anamaria Gavrilă 

 

Alin. (5) art. 12, de la articolul I punctul 11 

din forma adoptată de Senat a PL-x nr. 

551/2022 se completează astfel: 

12. La articolul I punctul 11, alineatul (5) al 

articolului 12 se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„(5) În perioada de aplicare a dispozițiilor 

prezentei ordonanțe de urgență, redevența 

datorată de producătorii de gaze naturale pentru 

cantitățile de gaze naturale vândute conform 

alin. (1), (2) și (21) pentru acoperirea 

consumului CC și PET și pentru acoperire 

consumului tehnologic din sistemele de 

transport și distribuție a gazelor se va stabili în 

baza prețului maxim prevăzut la alin. (1), (2) și 

(21) prin ordin al președintelui Agenției 

Naționale pentru Resurse Minerale.” 

Autor: Dep. Anamaria Gavrilă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calculul redevenței se face la valoarea prețului 

maxim prevăzut. 

Se face astfel și corelarea cu articolele 

anterioare. 
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11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. La articolul I punctul 12, alineatul (3) al 

articolului 14 se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„(3) Producătorii de energie electrică aflați în 

portofoliul statului român, care se supun 

prevederilor Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu 

modificări prin legea nr. 111/2016, cu 

modificările și completările ulterioare, și 

titularii de acorduri petroliere care produc 

energie electrică răspund în termen de 

maximum 5 zile lucrătoare, în limita cantităților 

disponibile pentru vânzare și exceptând 

cantitățile care acoperă variații de putere pentru 

anumite tehnologii de producere a energiei 

electrice cu oferte de vânzare parțiale sau totale 

solicitărilor de cumpărare de energie electrică 

adresate de operatorul de transport și sistem, 

operatorii de înmagazinare și operatorii de 

distribuție concesionari, individual sau agregat, 

direct sau prin platformele dedicate din piața 

organizată. Tranzacțiile încheiate în condițiile 

prezentului alineat se iau în considerare la 

îndeplinirea obligației prevăzute la art. 28 alin. 

(2) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și 

completările ulterioare, indiferent de forma de 

tranzacționare.” 

 

 

Alin. (3) art. 14, de la articolul I punctul 12 

din forma adoptată de Senat a PL-x nr. 

551/2022 se completează astfel: 

14. La articolul I punctul 12, alineatul (3) al 

articolului 14 se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„(3) Producătorii de energie electrică aflați în 

portofoliul statului român, care se supun 

prevederilor Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu 

modificări prin legea nr. 111/2016, cu 

modificările și completările ulterioare, și 

titularii de acorduri petroliere care produc 

energie electrică răspund cu prioritate, în 

termen de maximum 5 zile lucrătoare, în limita 

cantităților disponibile pentru vânzare și 

exceptând cantitățile care acoperă variații de 

putere pentru anumite tehnologii de producere a 

energiei electrice cu oferte de vânzare parțiale 

sau totale solicitărilor de cumpărare de energie 

electrică adresate de operatorul de transport și 

sistem, operatorii de înmagazinare și operatorii 

de distribuție concesionari, individual sau 

agregat, direct sau prin platformele dedicate din 

piața organizată. Tranzacțiile încheiate în 

condițiile prezentului alineat se iau în 

considerare la îndeplinirea obligației prevăzute 

la art. 28 alin. (2) din Legea nr. 123/2012, cu 

modificările și completările ulterioare, 

indiferent de forma de tranzacționare.” 

Trebuie să se acorde această prioritate ca să nu 

apară lipsuri de energie, mai ales în perioada de 

iarnă. 
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12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

16. La articolul I, după punctul 13 se introduce 

un nou punct, pct. 131, cu următorul cuprins: 

„131. La articolul 16, alineatele (1), (3) și (6) se 

modifică și vor avea următorul cuprins: 

Art.16.- (1) Nerespectarea obligațiilor 

prevăzute la art. 1 alin. (1) – (9), art.3 alin.(1) și 

(2), art.4 alin.(1), art.5 alin.(1) și (2), art.6 

alin.(1) și art.12 alin.(1), (2) și (21) constituie 

contravenție și se sancționează cu amendă 

contravențională cuprinsă între 1% și 5% din 

cifra de afaceri anuală din anul financiar 

anterior sancționării. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Dep. Anamaria Gavrilă 

 

 

Pct. 131 al articolului I punctul 16 din forma 

adoptată de Senat a PL-x nr. 551/2022 se 

completează astfel: 

16. La articolul I, după punctul 13 se introduce 

un nou punct, pct. 131, cu următorul cuprins: 

„131. La articolul 16, alineatele (1), (3) și (6) se 

modifică și vor avea următorul cuprins: 

Art.16.- (1) Nerespectarea obligațiilor 

prevăzute la art. 1 alin. (1) – (9), art.3 alin.(1) și 

(2), art.4 alin.(1), art.5 alin.(1) și (2), art.6 

alin.(1) și art.12 alin.(1), (2) și (21) constituie 

contravenție și se sancționează cu amendă 

contravențională de 5% din cifra de afaceri 

anuală din anul financiar anterior sancționării. 

 

Autor: Dep. Anamaria Gavrilă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoarea sancțiunii trebuie să fie suficient de 

mare pentru a descuraja nerespectarea 

obligațiilor prevăzute de lege. Mai ales în 

cazurile prevăzute la acest articol, deoarece 

nerespectarea lor ar aduce grave prejudicii unui 

număr foarte mare de clienți. 
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13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. La articolul 16, după alineatul (73) se 

introduce un nou alineat alin. (74) cu următorul 

cuprins: 

„(74) Vânzarea succesivă a unor cantități de 

energie electrică sau gaze naturale de către 

traderi și/sau furnizori cu activități de trading, 

în scopul vădit de a crește prețul, se 

sancționează de către ANRE, cu amendă cu de 

5% din cifra de afaceri.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alin. (74) art. 16, punctul 15 din OUG nr. 

119/2022 se completează astfel: 

15. La articolul 16, după alineatul (73) se 

introduce un nou alineat alin. (74) cu următorul 

cuprins: 

„(74) Vânzarea succesivă a unor cantități de 

energie electrică sau gaze naturale de către 

traderi și/sau furnizori cu activități de trading, 

în scopul vădit de a crește prețul, se 

sancționează de către ANRE, cu amendă cu de 

5% din cifra de afaceri. 

 

Traderilor și /sau furnizorilor cu activități de 

trading care au fost sancționați conform alin. 

74 și care repetă a doua oară vânzarea 

succesivă a unor cantități de energie electrică 

sau gaze naturale, în scopul vădit de a crește 

prețul, li se suspendă dreptul de operare pe 

piețele din România.” 

 

Autor: Dep. Anamaria Gavrilă 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trebuie eliminată specula ilicită din domeniul 

energiei, altfel prețurile vor rămâne exagerat de 

mari și vor continua să crească. Statul are 

obligația să facă tot ce trebuie pentru a elimina 

specula ilicită. 

Nu puteți sărăci un popor întreg și să-i 

distrugeți economia, numai pentru că niște 

speculanți cresc prețurile cum vor ei. 

Aplicarea unei amenzi de 5% din cifra de 

afaceri, prevăzută la alin. 74, nu este eficientă 

deoarece există multe probleme legale de 

aplicare. Dovadă este faptul că cea mai mare 

parte din amenzile date de ANRE din astfel de 

motive nu ajung să fie plătite, fiind anulate 

după contestarea în instanță. 

Principiile de drept stipulează că intenția și 

perseverarea în infracțiune se pedepsesc cu 

pedeapsa maximă admisă de lege. 

Mai mult, Guvernul menționează în motivarea 

OUG nr. 119/2022 că: 

„… în paralel cu optimizarea cadrului legal 

necesar pentru ca operatorii economici din 

domeniul energetic să fie descurajați a apela la 

practici incorecte, întrucât prin normele propuse 

se are în vedere asigurarea unei discipline 

riguroase a pieței de energie și un înalt nivel de 

protecție a consumatorilor finali…” 

Cum asigură prevederile din acest OUG „un 

înalt nivel de protecție a consumatorilor 
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14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. La articolul I, după punctul 15 se introduc 

două noi puncte, pct.151 și 152, cu următorul 

cuprins: 

„151. La articolul 16, alineatul (10) se modifică 

și va avea următorul cuprins: 

(10) Prin cifra de afaceri anuală se înțelege cifra 

de afaceri a persoanei juridice contraveniente 

realizată din activitatea licențiată, în anul 

financiar anterior sancționării faptei. În cazul în 

care, în anul financiar anterior sancționării, 

întreprinderea nu a înregistrat cifră de afaceri 

sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată 

în considerare cea aferentă anului financiar în 

care contravenientul a înregistrat cifră de 

afaceri, an imediat anterior anului de referință 

pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea 

aplicării sancțiunii. În ipoteza în care nici în 

anul anterior anului de referință pentru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alin. (10) art. 16, de la articolul I punctul 151 

din forma adoptată de Senat a PL-x nr. 

551/2022 se modifică astfel: 

18. La articolul I, după punctul 15 se introduc 

două noi puncte, pct.151 și 152, cu următorul 

cuprins: 

„151. La articolul 16, alineatul (10) se modifică 

și va avea următorul cuprins: 

(10) Prin cifra de afaceri anuală se înțelege cifra 

de afaceri a persoanei juridice contraveniente 

realizată din activitatea licențiată, în anul 

financiar anterior sancționării faptei. În cazul în 

care, în anul financiar anterior sancționării, 

întreprinderea nu a înregistrat cifră de afaceri 

sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată 

în considerare cea aferentă anului financiar în 

care contravenientul a înregistrat cifră de 

afaceri, an imediat anterior anului de referință 

pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea 

aplicării sancțiunii. În ipoteza în care nici în 

finali”? Prin sărăcirea lor și prin abuzurile la 

care sunt supuși? 

Cum a optimizat Guvernul cadrul legal? A 

retras vreo licență pentru practici incorecte? A 

modificat vreo lege, ca să se elimine cauza 

prețurilor mari și a altor probleme din energie? 

Pentru că subvenționarea prețului nu este o 

soluție de eliminare a cauzelor scumpirilor 

energiei, deoarece mulți bani de la buget ajung 

în buzunarele speculanților iliciți. 

 

 

 

 

Valoarea sancțiunii de la 100.000 de lei la 

1.000.000 de lei este prea mică, raportat la 

celelalte firme, cărora li se aplică sancțiunea de 

5% din cifra de afaceri. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr. 

crt. 
Text Ordonanța de urgență nr. 119/2022 

Text propus de Comisie 

( autor amendament) 
Motivare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării 

sancțiunii, contravenientul nu a realizat cifră de 

afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de 

afaceri înregistrată. Dacă contravenientul este 

persoană juridică nou-înființată și/sau care nu a 

înregistrat cifră de afaceri în anul anterior 

sancționării, acesta va fi sancționat cu amendă 

contravențională de la 100.000 de lei la 

1.000.000 de lei. 

 

 

 

Art.  V. – (1)  Ministerul Energiei este autorizat 

să împuternicească reprezentanții săi în 

Adunarea Generală a Acționarilor societăților 

de producție de energie electrică unde este 

acționar majoritar, să solicite operatorilor 

economici să elaboreze și să aprobe, în cadrul 

Adunărilor Generale ale acționarilor, până la 

data de 1 noiembrie 2022, strategia de vânzare 

a producției de energie electrică pentru 

următorii 4 ani. 

(2) Ministerul Energiei este autorizat să 

împuternicească reprezentanții săi în Adunarea 

Generală a Acționarilor societăților de 

producție de energie electrică la care este 

acționar să solicite operatorilor economici să 

elaboreze și să propună spre aprobare, până la 

data de 1 noiembrie 2022, strategia de vânzare 

anul anterior anului de referință pentru 

calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării 

sancțiunii, contravenientul nu a realizat cifră de 

afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de 

afaceri înregistrată. Dacă contravenientul este 

persoană juridică nou-înființată și/sau care nu a 

înregistrat cifră de afaceri în anul anterior 

sancționării, acesta va fi sancționat cu amendă 

contravențională de la 1.000.000 de lei la 

10.000.000 de lei. 

Autor: Dep. Anamaria Gavrilă 

 

Articolul V alineatele (1) și (2) din OUG nr. 

119/2022 se elimină: 

 

 

Se elimină. 

 

 

 

 

 

 

Se elimină. 

 

Autor: Dep. Anamaria Gavrilă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Există legislație suficientă în domeniul 

Adunărilor Generale ale acționarilor. 

Mai mult, legislația actuală nu le interzice 

reprezentanților Ministerului Energiei să 

solicite operatorilor economici să elaboreze și 

aprobe / să propună spre aprobare orice fel de 

strategii. Așadar, pot să facă acest lucru, fără să 

mai fie nevoie de alte prevederi legale 

suplimentare și inutile. 

Nu se pot face și nu este normal să se facă 

strategii de vânzare pentru 4 ani, într-o perioadă 

de criză și în care prețurile variază atât de mult. 



Nr. 

crt. 
Text Ordonanța de urgență nr. 119/2022 

Text propus de Comisie 

( autor amendament) 
Motivare 

a producției de energie electrică pentru 

următorii 4 ani. 

 

 

 

 

 Dacă strategia de vânzare se decide acum 

pentru 4 ani există riscul ca prețul de vânzare să 

rămână ridicat timp de 4 ani, chiar dacă prețul 

pieței va scădea între timp. 

 

16. Articolul 1 alin. (1) lit. b) 

(1) Prin derogare de la prevederile art. 80 alin. 

(2) din Legea energiei electrice și a gazelor 

naturale nr. 123/2012, cu modificările și 

completările ulterioare, pentru consumul 

realizat în perioada 1 septembrie 2022 - 31 

august 2023, prețul final facturat plafonat de 

către furnizorii de energie electric este: 

b) maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, în 

cazul clienților casnici al căror consum mediu 

lunar realizat la locul de consum în anul 2021 a 

fost între 100,01-300 KWh, pentru un consum 

lunar care este de maximum 255 kWh. 

Consumul de energie electric ce depășește 255 

KWh/lună se facturează conform prevederilor 

art. 5 alin. (1); 

 

Articolul 1 alin. (1) lit. b) se modifică și va 

avea următorul cuprins:  

b) maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, în 

cazul clienților casnici, pentru un consum 

lunar curent de 300 kWh. Consumul de 

energie electric ce depășește 300kWh/lună se 

facturează conform prevederilor art. 5 alin. (1); 

 

Autor: Deputat Dancă Ionel 

Grupul Deputaților Independenți de 

Dreapta 

 

 

 

 

 

 
 

Clienții casnici care realizează un consum lunar 

mai mare de 300 de kWh au dreptul la un preț 

plafonat pentru primii 300 kWh din consumul 

lunar curent și doar ceea ce depășește această 

limită de consum să fie facturat la prețul din 

piață. Aplicarea unui preț final facturat plafonat 

doar pentru clienții casnici al căror consum 

mediu lunar realizat în anul 2021 a fost între 

100,01-300 kWh este discriminatorie pentru 

clienții casnici cu un consum mai mare de 300 

kWh. În același timp, o condiționare a prețului 

plafonat în funcție de limitele de consum  

mediu lunar realizat în anul 2021, între 100,01-

300 kWh, nu are nicio justificare 

 

 

 

 

17. Articolul 1 alin. (1) lit. c) 

(1) Prin derogare de la prevederile art. 80 alin. 

(2) din Legea energiei electrice și a gazelor 

naturale nr. 123/2012, cu modificările și 

completările ulterioare, pentru consumul 

Articolul 1 alin. (1) lit. c) se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

 

c) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 

85% din consumul mediu lunar realizat la locul 

Este necesară adoptarea unor soluții care să 

salveze activitatea tuturor societăților  

comerciale, indiferent de mărimea lor, și alte 

activăți economice și sociale grav afectate de 

creșterea prețurilor la energie, precum 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/257208
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/257208
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/257208
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/257208
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/257208
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/257208
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crt. 
Text Ordonanța de urgență nr. 119/2022 

Text propus de Comisie 

( autor amendament) 
Motivare 

realizat în perioada 1 septembrie 2022 - 31 

august 2023, prețul final facturat plafonat de 

către furnizorii de energie electric este: 

c) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 

85% din consumul mediu lunar realizat la locul 

de consum în anul 2021, în cazul 

întreprinderilor mici și mijlocii, astfel cum sunt 

definite în Legea nr. 346/2004 privind 

stimularea înființării și dezvoltării 

întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările 

și completările ulterioare, denumite în 

continuare IMM-uri, al operatorilor economici 

din domeniul industriei alimentare, în baza 

declarației pe propria răspundere a 

reprezentantului legal. Diferența de consum 

lunar de energie electrică se facturează conform 

prevederilor art. 5 alin. (1); 

de consum, în cazul societăților comerciale, 

profesioniști care desfășoară activități sub 

forma unei profesii liberale, fără 

personalitate juridică, care se organizează și 

funcționează potrivit legilor speciale,  al 

structurilor sportive care desfășoară 

activități sportive în spații închise, Diferența 

de consum lunar de energie electrică se 

facturează conform prevederilor art. 5 alin. (1); 

 

Autor:  Deputat Dancă Ionel 

Grupul Deputaților Independenți de 

Dreapta 
 

profesionișții care desfășoară activități sub 

forma unei profesii liberale, administratorii 

activităților sportive în spații închise ș.a. 

 

18. Articolul 1 alin. (1) lit. d) 

(1)Prin derogare de la prevederile art. 80 alin. 

(2) din Legea energiei electrice și a gazelor 

naturale nr. 123/2012, cu modificările și 

completările ulterioare, pentru consumul 

realizat în perioada 1 septembrie 2022-31 

august 2023, prețul final facturat plafonat de 

către furnizorii de energie electric este: 

d) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 

consumul integral al spitalelor publice și private 

definite conform Legii nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, al 

Articolul 1 alin. (1) lit. d) se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

d) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 

consumul integral al spitalelor publice și private 

definite conform Legii nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, al 

cabinetelor medicale publice și private 

definite conform Ordonanţei Guvernului nr. 

124/1998 privind organizarea si functionarea 

cabinetelor medicale, al unităților de 

învățământ publice și private, definite conform 

Legii educației naționale nr. 1/2011, cu 

Majoritatea medicilor din asistența medicală 

primară și secundară, inclusiv stomatologia, își 

desfășoară activitatea în 

Cabinete Medicale Individuale (CMI) 

reglementate prin 

Ordonanța Guvernului nr. 124/1998 privind 

organizarea si 

funcționarea cabinetelor medicale. 

În actuala formă a OUG nr. 27/2022, cu 

modificările aduse prin 

OUG nr. 119/2020, aceștia nu sunt eligibili 

pentru niciuna dintre măsurile de sprijin 

propuse.  

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/250939
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/257208
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/257208
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/257208
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/257129
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/257129
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/257129
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/257129
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/258114


Nr. 

crt. 
Text Ordonanța de urgență nr. 119/2022 

Text propus de Comisie 

( autor amendament) 
Motivare 

unităților de învățământ publice și private, 

definite conform Legii educației naționale nr. 

1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și al creșelor, al furnizorilor 

publici și privați de servicii sociale prevăzute în 

Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru 

aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 

precum și a regulamentelor-cadru de organizare 

și funcționare a serviciilor sociale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

e) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 

85% din consumul mediu lunar, realizat la locul 

de consum în anul 2021, pentru instituțiile 

publice, altele decât cele prevăzute la lit. d). 

Diferența de consum lunar de energie electrică 

se facturează conform prevederilor art. 5 alin. 

(1); 

f) pentru beneficiarii prevăzuți la lit. c) și e) care 

nu au istoric de consum în anul 2021, procentul 

de 85% se aplică la consumul realizat lunar. 

modificările și completările ulterioare, precum 

și al creșelor, al unităților de cult aparţinând 

cultelor religioase recunoscute din România, 

al furnizorilor publici și privați de servicii 

sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor 

sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 

serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-

cadru de organizare și funcționare a serviciilor 

sociale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

Autor: Deputat Dancă Ionel 

Grupul Deputaților Independenți de 

Dreapta 

 
 

 

Peste 20.000 de cabinete medicale de medicina 

familiei, cabinet medicale din ambulatoriul de 

specialitate și cabinete stomatologice sunt 

afectate de această omisiune. - Amendament 

propus de Federaţia Naţională a Patronatelor 

Medicilor de Familie (FNPMF) 

 

Pe de altă parte, unitațile de cult aparținând 

cultelor religioase recunoscute din România 

trebuie incluse în categoria furnizorilor publici 

de servicii sociale și este nevoie de același 

sprijin în ceea ce privește prețul final plafonat 

la energie. 

 

19. 
Articol nou: Articol 1 indice 1 La articolul I, punctul 1, Articolul 1,  dupa 

alin. (9), se adauga 5 noi alineate, alin. (10) -  

(14), cu urmatorul cuprins: 

 

(10) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), 

in cazul clientilor casnici care la data de 1 

septembrie 2022 isi asigura incalzirea 

locuintei, inclusiv a apei, exclusiv prin 

instalatii/echipamente conectate la o sursa de 

Avand in vedere ca  

 

- la nivel national exista numeroase UAT-uri in 

care nu mai exista incalzire centralizata sau nu 

a fost facilitat accesul la gaz 

- exista numeroase gospodarii care nu au avut 

posibilitatea financiara de a se bransa la gaz 

 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/258114
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/258114
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/240468
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/240468
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/240468
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crt. 
Text Ordonanța de urgență nr. 119/2022 

Text propus de Comisie 

( autor amendament) 
Motivare 

electricitate, pentru consumul realizat în 

perioada 1 septembrie 2022-31 august 2023, 

prețul final facturat plafonat de către 

furnizorii de energie electrică este de 

maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, 

pentru un consum lunar de maximum 500 

kWh/luna.  

(11) In cazul familiilor cu mai mult de 2 copii, 

pentru fiecare copil in parte, consumul lunar 

maxim prevazut la alin (10) se majoreaza cu 

50 kwh/luna. 

(12) Pentru a beneficia de facilitatea 

prevazuta la alin. (10), beneficiarii au 

obligatia de a depune catre furnizorul de 

energie electrica, in format letric sau 

electronic, o declaratie pe propria 

raspundere din care sa reiasa inexistenta 

unei surse de incalzire bazata pe gaz, lemn, 

peleti sau, dupa caz, incalzire centralizata. 

(13) Pretul final facturat prevazut la alin. 

(10) se aplica pentru primii 500 kwh/luna, 

indiferent de consumul lunar total. 

(14) Facilitatea prevazuta la alin. (10) nu se 

cumuleaza cu alte masuri de sprijin pentru 

asigurarea incalzirii prevazute in acte 

normative aflate in vigoare. 

 

Autor: Deputat Dancă Ionel 

Grupul Deputaților Independenți de 

Dreapta 
 

- utilizeaza surse de asigurare a incalzirii 

excluvis din surse de energiei electrica, inclusiv 

prin utilizarea pompelor de caldura si au 

realizat aceste investitii anterior anului 2022; 

 

Dat fiind faptul ca pentru asigurarea 

conformtului minimal termic din surse de 

energie electrica presupune un consum de 

aproximativ 4 ori mai mare decat consumul 

uzual al unei gospodarii 

 

Tinand cont totodata de faptul ca aceasta 

categorie de persoane (fara acces la alte surse 

de asigurare a incalzirii cu exceptia 

electricitatii) nu beneficiaza de alte masuri de 

sprijin (compensarea pretului la gaz sau pret 

plafonat la lemn/peleti). 

 

Se impune asigurarea unui tratamen egal de 

protectie sociala a acestor categorii de 

persoane, excluse la acest moment din orice 

pachet de sprijin social. 



Nr. 

crt. 
Text Ordonanța de urgență nr. 119/2022 

Text propus de Comisie 

( autor amendament) 
Motivare 

20. Articolul 5 alin. (1) lit. d) 

(1) În perioada 1 septembrie 2022 - 31 august 

2023, pentru clienții casnici de energie 

electrică, cu excepția celor prevăzuți la art. 1 

alin. (1) lit. a) și b), pentru clienții noncasnici de 

energie electrică, cu excepția celor prevăzuți la 

art. 1 alin. (1) lit. c)-e) și pentru clienții 

noncasnici de gaze naturale, cu excepția celor 

prevăzuți la art. 1 alin. (2) lit. b), prețul final 

facturat se stabilește de către fiecare furnizor ca 

sumă a următoarelor componente, după caz: 

d) componentele reprezentate de TVA, accize, 

contribuția aferentă schemei de sprijin pentru 

promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe 

baza cererii de energie termică utilă, 

contravaloarea certificatelor verzi aferente 

sistemului de promovare a producerii energiei 

din surse regenerabile. 

Articolul 5 alin. (1) lit. d) se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) componentele reprezentate de TVA și accize. 

 

Autor: Deputat Dancă Ionel 

Grupul Deputaților Independenți de 

Dreapta 
 

Includerea costurilor pentru schemele de sprijin 

pentru promovarea cogenerării de înaltă 

eficiență și contravaloarea certificatelor verzi 

trebuie eliminată pentru că aplicarea acestor 

scheme de sprijin nu se mai justifică în 

condițiile actuale ale creșterii prețurilor la 

energie pentru producătorii de energie din surse 

regenerabile. 

21. 
Articol nou: Articol 5 alin. (1) lit. d) indice 1 La art. 5 alin (1) lit d) se introduce o nouă 

literă d) indice 1 cu următoarele alineate: 

 

1) Începând de la data intrării în vigoare a legii 

se abrogă aplicarea art. 72 alin. (1) și art. 76 

alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor 

naturale nr. 123/2012 precum și a dispozițiilor 

emise de autoritatea compententă în baza 

acestor norme privind stabilirea criteriilor şi a 

condiţiilor necesare implementării schemei de 

sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă 

Scopul principal al Schemei de sprijin pentru 

cogenerare a fost acela de a promova sistemele 

de cogenerare de înaltă eficiență pentru a 

încuraja noi investiții în tehnologia de 

cogenerare precum și în înlocuirea sau 

renovarea instalațiilor existente. 

În realitate, datele auditate de Curtea de Conturi 

a României demonstrează că Schema de sprijin 

pentru promovarea cogenerării de înaltă 

eficiență nu și-a atins obiectivele stabilite initial 

în cadrul Politicii Energetice Europene și ar fi 

fost deja necesară o modificare a acestei 
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crt. 
Text Ordonanța de urgență nr. 119/2022 

Text propus de Comisie 

( autor amendament) 
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eficienţă pe baza cererii de energie termică 

utilă. 

 

2) Începând de la data intrării în vigoare a legii 

încetează facturarea contribuției pentru 

cogenerare în factura de energie electrică 

transmisă consumatorilor finali 

 

3) Începând de la data intrării în vigoare a legii 

se suspendă obligația de achiziție de certificate 

verzi pentru cantitatea de energie electrică 

livrată consumatorilor finali prevăzută la art. 8 

din Legea 220/2008, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și dispozițiile în 

vigoare ale autorității competente emise în 

temeiul acestor norme. 

 

4) Începând de la data intrării în vigoare a legii 

încetează facturarea certificatelor verzi în 

factura de energie electrică transmisă 

consumatorilor finali. 

 

Autor: Deputat Dancă Ionel 

Grupul Deputaților Independenți de 

Dreapta 

 

 

 

 
 

Schemei de bonusare chiar și în absența 

condițiilor actuale de criză din piața de energie. 

 

În ceea ce privește schema de sprijin prin 

achiziția de certificate verzi, evoluția prețurilor 

din piața de energie electrică, de la începutul 

aplicării Schemei de sprijin până în prezent, 

arată un grad ridicat de amortizare al 

investițiilor inițiale prin preț și nu se mai 

justifică o susținere sub forma ajutoarelor de 

stat. 



Nr. 

crt. 
Text Ordonanța de urgență nr. 119/2022 

Text propus de Comisie 

( autor amendament) 
Motivare 

22. Anexa nr. 2 (Anexa 6 la OUG 27/2022) 

Secțiunea a 3-a Termeni Utilizați 

 

 

Cheltuieli lunare - Sunt incluse cheltuielile 

pentru achiziționarea energiei electrice pentru 

tranzacții cu livrare fizică, inclusiv cele de pe 

piața de echilibare, și costul certificatelor de 

CO2. Nu se includ cheltuielile efective de 

producție pentru obținerea unui MWh de 

energie electrică. 

Anexa nr. 2 (Anexa 6 la OUG 27/2022) – 

Secțiunea a 3-a Termeni utilizați se modifică 

și va avea următorul cuprins: 

 

 

Cheltuieli lunare – Sunt incluse cheltuielile 

pentru achiziționarea energiei electrice pentru 

tranzacții cu livrare fizică, inclusiv cele de pe 

piața de echilibare, tarif de injecție (TG), 

cheltuielile de administrare piață, tarif de 

tranzacționare, costul certificatelor de CO2 și 

chelutielile financiare, inclusiv cele aferente 

produselor de acoperire a riscurilor de piață 

pe termen lung, în conformitate cu prevederile 

art. 23 din Legea energiei. Nu se include 

cheltuielile efective de producție pentru 

obținerea unui MWh de energie electrică. 

 

Autor: Deputat Dancă Ionel 

Grupul Deputaților Independenți de 

Dreapta 
 

Din cauza legislației în domeniul investițiilor în 

energie verde, până în 2021 investitorii în 

capacități de producere de energie eoliană sau 

solară nu puteau vinde energia în contracte 

bilaterale directe pe termen lung, ci erau 

obligați să vândă energia pe piața OPCOM. 

Pentru a putea finanța investițiile, au fost 

obligați să apeleze la finanțări prin contracte de 

hedging. 

 

Dacă producătorul vinde energia la un preț mai 

mare, finanțatorul încasează toți banii pe care îi 

primește producătorul în plus față de  prețul fix 

stabilit în contract. 

În cazul de față, Ordonanța guvernului mai 

stabilește suprataxarea producătorilor de 

energie în cazul în care vând energia la un preț 

mai mare decât un preț stabilit prin OUG. 

 

Pentru producătorii de energie electrică verde ( 

eoliană și solară) prețul maxim la care pot să 

vândă energia electrică de 450 lei pe MWh. 

 

Prin urmare, un producător de energie verde 

care vinde enegie la un preț din piață mai mare 

de 450 lei/MWh trebuie să plătească diferența 

față de prețul maxim stabilit prin OUG atât 

către finanțator cât și către stat, ceea ce îl va 

face să vândă în pierdere și îl va determina să 

oprească producția. 
 


