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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
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          COMISIA JURIDICĂ, 
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            Nr.4c-13/137/2022 

            Plx 76/2022 

 

A V I Z  

asupra 

propunerii legislative privind modificarea şi completarea „Legii nr.259/2021 privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei 

scheme de compensare pentru consumul de energie electrica 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 conformitate cu prevederile art.95 și art.117 alin.(1) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre avizare, în 

procedură de urgență cu propunerea legislativă privind modificarea şi completarea „Legii 

nr.259/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2021 privind 

stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica 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”, trimisă cu 

adresa nr. Plx 76 din 28 februarie 2022, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi sub nr.4c-13/137 din 1 martie 2022. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale 

art.92 din Regulamentul Camerei Deputaților, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. II alin. (1) din 

Legea nr.259/2021, în sensul instituirii unei excepţii de la regula impozitării cu 80% a 

venitului suplimentar realizat de producătorii de energie electrică. Astfel, producătorii de 

energie electrică care au avut un preţ mediu de vânzare al energiei electrice sub 450 

lei/MWh în perioada iunie - octombrie 2021 ar urma să fie exceptaţi de la aplicarea regulii 

de impozitare menţionate. 

În şedinţa din data de 6 martie 2022, potrivit art. 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de 

lege supus avizării și a avut în vedere avizul favorabil al Consililui Legislativ precum și 

avizul nefavorabil al Consiliului Economic și Social. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 

majoritate de voturi, să acorde proiectului, un aviz negativ. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

                     

                   PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR 

 

                  Laura   VICOL                                                          Ladányi László-Zsolt 
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