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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă 
şi  

protecţie socială 
 

 
Comisia pentru industrii 

și servicii 
 

 
Comisia pentru politică 
economică, reformă și 

privatizare 

Nr. 4c-9/787 Nr. 4c-3/580 Nr. 4c-1/467 
 

 
Bucureşti,  

8 noiembrie 2022 
PLx 548/2022 

 
  

Către 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2022 privind 
decarbonizarea sectorului energetic, trimis Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială, Comisiei pentru industrii și servicii şi Comisiei pentru 
politică economică, reformă și privatizare, pentru examinare pe fond, în 
procedură de urgenţă, cu adresa nr. PLx 548/2022 din 4 octombrie 2022. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Adrian SOLOMON 

VICEPREŞEDINTE, 
Ioan MANG 

 
 

VICEPREŞEDINTE, 
George Adrian 

PALADI 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă 
şi  

protecţie socială 
 

 
Comisia pentru industrii 

și servicii 
 

 
Comisia pentru politică 
economică, reformă și 

privatizare 

Nr. 4c-9/787 Nr. 4c-3/580 Nr. 4c-1/467 
 

Bucureşti,  
8 noiembrie 2022 

PLx 548/2022 
  

RAPORT  COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.108/2022 privind decarbonizarea 

sectorului energetic 
 

În temeiul art.95 şi 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială, Comisia pentru industrii și servicii şi 
Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare au fost sesizate, 
prin adresa nr. PLx 548/2022 din 4 octombrie 2022, cu dezbaterea pe 
fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2022 privind decarbonizarea 
sectorului energetic. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2022 care reglementează 
închiderea și conservarea grupurilor energetice pe bază de lignit şi huilă, 
închiderea carierelor de lignit şi minelor de huilă precum și măsuri de sprijin 
pentru închiderea şi conservarea capacităţilor de producere a energiei 
electrice pe bază de lignit şi huilă. 

De asemenea, se instituie măsuri pentru atenuarea consecinţelor 
sociale ale închiderii și conservării capacităţilor de producere a energiei 
electrice pe bază de lignit şi huilă şi a carierelor şi minelor aferente, 
stabilirea surselor de finanţare a măsurilor de ajutor de stat, precum şi a 
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măsurilor pentru coordonarea şi implementarea procesului de 
decarbonizare. 

Pentru coordonarea şi implementarea procesului de decarbonizare, se 
înfiinţează Comitetului Interministerial al Cărbunelui, al Comitetului 
consultativ şi al Grupului de Lucru pentru coordonarea şi monitorizarea 
implementării măsurilor stabilite, precum şi posibilitatea repornirii 
grupurilor energetice închise, prin decizia Guvernului României şi la 
propunerea Ministerului Energiei, în situaţie de criză energetică şi în corelare 
cu măsurile cuprinse în planurile de urgenţă aferente sectorului energetic. 

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

vedere:  
 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.766/30.06.2022) 
 avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/608/11.10.2022) 
 punctele de vedere ale Guvernului (nr.12008/03/11.2022 și 

nr.12098/04.11.2022). 
 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, comisiile au dezbătut proiectul de lege 
în şedinţe separate. 

 
La şedinţa comună a Comisiei pentru industrii și servicii împreună cu 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare din data de 7 
noiembrie, au participat deputaţii conform propriilor liste de prezenţă.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu 
amendamente admise și respinse. 

 
La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data de 8 

noiembrie 2022 au participat deputaţii, membri ai comisiei, conform listei 
de prezenţă.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă şi 2 abţineri), 
adoptarea proiectului de lege cu aceleași amendamente adoptate de către 
Comisia pentru industrii și servicii împreună cu Comisia pentru politică 
economică, reformă și privatizare. 

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, din partea Ministerului Investițiilor și Fondurilor 
Europene, doamna Secretar de stat Andreea Naggar, din partea Ministerului 
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Economiei, domnul Director Adrian-Ovidiu Duicu, din partea Ministerului 
Energiei, domnul Secretar de stat Dan Drăgan, doamna Director general 
Elena Popescu, domnul Director Marius Unțescu, din partea Ministerului 
Muncii și Solidarității Sociale, domnul Secretar de stat Marius Stanciu, din 
partea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, domnul 
Vicepreședinte Zoltan Nagy-Bege și din partea Departamentului pentru 
Relația cu Parlamentul, domnul Secretar de stat Nini Săpunaru.  

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

sesizată, în şedinţa din 27 septembrie 2022. 
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 şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de lege şi a 
documentelor conexe, membrii celor trei comisii au hotărât să propună 
plenului Camerei Deputaţilor prezentul raport comun, de adoptare a 
proiectului de lege cu amendamente, admise și respinse redate în 
anexele care fac parte integrantă din raportul comun. 

 
PREŞEDINTE, 

Adrian SOLOMON 
VICEPREŞEDINTE, 

Ioan MANG 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
George Adrian 

PALADI 
 
 

SECRETAR, 
Dan-Constantin 

Şlincu 
 

 

SECRETAR, 
Bogdan Gheorghe 

Trif 

SECRETAR, 
Bogdan –Alin Stoica 

 
Întocmit,         
Şef birou Lidia Vlădescu                  
Consilier parlamentar Sorina 
Szabo 
 

 

 
Șef birou Cristina Neicu 

Consultant Alexandra Zorilă 
 

 
Șef serviciu Lidia-Graziella 

Segărceanu 
Consilier parlamentar Alina 

Cristina Hodivoianu 
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Anexa nr.1 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt. OUG 108/2022 Text adoptat de Senat Amendamente admise/autor Motivare 

1.  Titlul Legii 
LEGE 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.108/2022 privind 

decarbonizarea sectorului energetic 

Nemodificat  

2.  Articol unic.- Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţã a Guvernului nr.108 din 30 iunie 
2022 privind decarbonizarea sectorului 
energetic, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.659 din 1 iulie 2022. 

Articol unic.- Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţã a Guvernului nr.108 din 30 iunie 
2022 privind decarbonizarea sectorului 
energetic, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.659 din 1 iulie 
2022, cu următoarele modificări și 
completări: 
Autori: Comisia pentru industrii și 
servicii și Comisia pentru Politică 
Economică

 

3. Titlul ordonanței 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
privind decarbonizarea sectorului 

energetic 

 Nemodificat  

4.  
 
Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă 
stabileşte cadrul legal general pentru 
eliminarea etapizată din mixul 
energetic a producţiei de energie 
electrică pe bază de lignit şi huilă, 

 1. Articolul 1 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 1. - (1) Prezenta ordonanță de 
urgență stabilește cadrul legal general 
pentru eliminarea etapizată din mixul 
energetic a producției de energie 
electrică pe bază de lignit și huilă, 

Au fost completate 
măsurile pentru 
care a fost emisă 
prezenta ordonanță 
de urgență, 
respectiv s-a 
reglementat 
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termenele pentru închiderea şi 
conservarea grupurilor energetice cu 
funcţionare pe lignit şi huilă, măsuri 
pentru: 
a) asigurarea rezervei tehnice necesare 
funcţionării sigure şi stabile a 
Sistemului electroenergetic naţional; 
b) extracţia lignitului şi huilei pentru 
punerea în siguranţă a carierelor şi 
minelor ce urmează a fi incluse în 
programul de închidere; 
 
 
 
c) reabilitarea şi ecologizarea 
terenurilor aferente centralelor electrice 
închise şi a carierelor şi minelor care le 
deservesc; 
d) reconversia profesională şi 
recalificarea, precum şi alte măsuri 
socioeconomice pentru susţinerea 
tranziţiei forţei de muncă şi a 
oportunităţilor economice la nivel 
local, inclusiv cele cu caracter de ajutor 
de stat pentru reducerea impactului 
socioeconomic. 

termenele pentru închiderea și 
conservarea grupurilor energetice cu 
funcționare pe lignit și huilă, măsuri 
pentru: 
 
a) asigurarea rezervei tehnice necesare 
funcționării sigure și stabile a 
Sistemului electroenergetic național;  
b) scoaterea treptată din exploatare a 
capacităților de producție de energie 
electrică pe bază de lignit și huilă; 
c) închiderea și punerea în siguranță a 
extracției de lignit și huilă, pentru 
carierele și minele ce urmează să fie 
incluse în programul de închidere;  
d) reabilitarea şi ecologizarea terenurilor 
aferente centralelor electrice închise şi a 
carierelor şi minelor care le deservesc; 
 
e) reconversia profesională şi 
recalificarea, precum şi alte măsuri 
socio-economice pentru susţinerea 
tranziţiei forţei de muncă şi a 
oportunităţilor economice la nivel local, 
inclusiv cele cu caracter de ajutor de stat 
pentru reducerea impactului socio-
economic. 
 
(2) În sensul prezentei ordonanțe de 
urgență, prin rezerva tehnică se 
înțelege rezerva de putere asigurată 
cu scopul de a înlocui grupurile 

scoaterea treptată 
din exploatare a 
capacităților de 
producție energie 
electrică pe bază de 
cărbune și lignit, 
măsură ce 
reprezintă 
obiectivul principal 
al Jalonului 114 din 
PNRR și închiderea 
și punerea în 
siguranță a 
extracției de 
cărbune și lignit, 
pentru carierele și 
minele ce urmează 
să fie incluse în 
programul de 
închidere.  
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indisponibile pentru care există 
contracte de energie electrică sau de a 
fi la dispoziția Operatorului de 
transport și sistem, Compania 
Națională de Transport al Energiei 
Electrice «Transelectrica» -  S.A. 
pentru situații în care adecvanța 
Sistemului electroenergetic național 
nu poate fi asigurată prin piața de 
energie electrică.” 
Autori: Comisia pentru industrii și 
servicii și Comisia pentru Politică 
Economică  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Se definește 
”rezerva tehnică” 
ca fiind rezerva de 
putere asigurată cu 
scopul de a înlocui 
grupurile 
indisponibile 
pentru care există 
contracte de 
energie electrică, 
sau de a fi la 
dispoziția 
Operatorului de 
Transport și Sistem 
din cadrul 
Companiei 
Naționale de 
Transport Energie 
Electrică 
”Transelectrica” 
S.A. pentru situații 
în care adecvanța 
Sistemului 
Electroenergetic 
Național nu poate 
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fi asigurată prin 
piața de energie 
electrică. 

5.  
 
Art. 2. - Începând cu data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă se interzice construirea unor 
capacităţi energetice noi de producere 
a energiei electrice pe bază de lignit sau 
huilă. 

 2. Articolul 2 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 2. - Se interzice punerea în 
funcțiune de noi capacități de 
producere a energiei electrice pe bază de 
lignit sau huilă, cu excepția 
capacităților pentru care s-au emis 
licențe/permise anterior intrării în 
vigoare a prezentei ordonanțe de 
urgență.” 
Autori: Comisia pentru industrii și 
servicii și Comisia pentru Politică 
Economică  

Limitarea a fost 
extinsă, fiind 
aplicabilă nu doar 
noilor capacitați 
construite, ci şi 
pentru cele care 
sunt în proces de 
renovare/reabilitare 
şi care nu dețin la 
momentul intrării 
în vigoare a 
prezentei 
ordonanțe de 
urgență  
licențe/permis de 
funcționare.

6. Art. 3. - Se aprobă încetarea 
producerii energiei electrice pe bază 
de lignit şi huilă, retragerea din 
exploatare şi închiderea capacităţii 
energetice totale instalate pe bază de 
lignit şi huilă de 4.920 MW, încetarea 
producţiei de lignit şi huilă, 
executarea lucrărilor de punere în 
siguranţă şi a lucrărilor de închidere 
şi ecologizare pentru cariere şi mine 
până la data de 31 decembrie 2032. 

 3. Articolul 3 se modifică și va avea 
următorul cuprins:  
„Art. 3. - (1) În vederea atingerii 
obiectivului ordonanței de urgență în 
conformitate cu art. 1, capacitatea 
instalată disponibilă de producere a 
energiei electrice pe bază de lignit și 
huilă va fi scoasă din exploatare 
treptat până cel târziu la 31 decembrie 
2032. Executarea lucrărilor de 
siguranță, a lucrărilor de închidere și 
de ecologizare a carierelor și minelor 
se finalizează până la aceeași dată.

S-a stabilit în clar 
faptul ca lucrările 
de închidere și de 
ecologizare a 
carierelor și 
minelor se 
finalizează până la 
31 decembrie 2032. 
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(2) Prin hotărâre a Guvernului, sunt 
stabilite programe de calificare și 
reconversie profesională privind 
personalul angajat în centrale 
electrice pe lignit și huilă pentru a 
asigura un grad cât mai ridicat de 
ocupare a forței de muncă 
disponibilizate ca urmare a măsurilor 
implementate prin prezenta 
ordonanță de urgență. 
(3) Capacitatea totală instalată de 
energie electrică pe bază de lignit și 
huilă care va fi scoasă din exploatare 
treptat până cel târziu în anul 2032 
este de 4920 MW, din care 3780 MW 
până la sfârșitul anului 2025.” 
Autori: Comisia pentru industrii și 
servicii și Comisia pentru Politică 
Economică 

 
 
 
 
S-a creat cadrul 
legal pentru 
aprobarea prin 
hotărâre de guvern 
a programelor de 
calificare și 
reconversie 
profesională 
privind personalul 
angajat în centrale 
electrice pe 
cărbune și lignit, 
disponibilizat ca 
urmare a măsurilor 
implementate prin 
prezenta ordonanță 
de urgență. 
Prin alineatul (3) s-
a făcut referire la 
ținta 119 prevăzută 
în PNRR pentru 
T4/2025, de 3 780 
MW.

7.  
 
Art. 4. - (1) Capacităţile de producere 
a energiei electrice pe bază de lignit şi 
huilă rămase în funcţiune la 31 

 4. Articolul 4 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
„Art.4. - (1) Capacitățile energetice pe 
bază de huilă și lignit rămase 
disponibile la 31 decembrie 2021 se 

Stabilirea modului 
de scoatere din 
operare a 
capacităților 
energetice pe bază 
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decembrie 2021 se retrag din 
exploatare şi se vor închide sau 
conserva, după caz, astfel: 
 
 
 
a) la Societatea Complexul Energetic 
Oltenia - conform Planului de 
restructurare, aprobat prin Decizia 
C(2022) 553 final/26.01.2022, corelat 
cu punerea în funcţiune a 
investiţiilor în capacităţi pe gaze 
naturale şi surse regenerabile de 
energie şi cu prevederile alin. (3), în 
limita capacităţii de transport a 
Reţelei Electrice Transport; 
b) la CET Craiova II - externalizată 
din Societatea Complexul Energetic 
Oltenia conform Planului de 
restructurare; 
c) la CET Govora - închidere la 31 
decembrie 2025; 
 
 
d) la Complexul Energetic 
Hunedoara (CET Paroşeni)- 
închidere la 31 decembrie 2030; 
e) la Centrala Iaşi II, UAT 
Municipiul Iaşi - închidere la 31 
decembrie 2025. 
(2) Documentele doveditoare privind 
îndeplinirea obligaţiei de retragere din 

scot din exploatare treptat și se pot 
trece în rezerva tehnică la dispoziția 
dispecerului energetic național, 
potrivit prevederilor prezentei 
ordonanțe de urgentă, după cum 
urmează: 
a) până la sfârșitul anului 2022, 660 
MW de capacități de producere a 
energiei electrice pe bază de lignit;  
 
 
 
 
 
 
 
b) până la sfârșitul anului 2025, alte 
1425 MW de capacități de producție 
de energie electrică pe bază de lignit 
rămase; 
c) până cel târziu la sfârșitul anului 
2032, capacități suplimentare de 
producție de energie electrică pe bază 
de lignit și huilă de 1140 MW. 
 
 
 
 
 
 
(2) Documentele justificative privind 
îndeplinirea obligației de scoatere din 

de huilă și lignit, 
rămase disponibile 
la 31 decembrie 
2021, se realizează 
prin raportare la 
capacitățile 
prevăzute de țintele 
din PNRR, 
respectiv de țintele: 
Ținta 113 - 
Scoaterea din 
operare a 
capacității de 
producție a energiei 
electrice pe bază de 
cărbune T4/2021 – 
1695 MW 
(realizată); 
Reglementarea de 
la lit. a) și b) 
reprezintă 
- Ținta 115 - 
Scoaterea din 
operare a 
capacității de 
producție a energiei 
electrice pe bază de 
lignit T4/2022 – 
660 MW; 
- Ținta 119 - 
Scoaterea din 
operare a 
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exploatare şi închidere se vor 
comunica ministerului de resort, de 
către operatorul economic care deţine 
capacităţile de producere a energiei 
electrice pe bază de lignit şi huilă, în 
termen de 5 zile de la emiterea acestora 
de către autorităţile competente. 
(3) Capacităţile de producere a 
energiei electrice pe bază de lignit ale 
Societăţii Complexul Energetic 
Oltenia - S.A., respectiv grupurile 
energetice Turceni 4 şi 5, Işalniţa 7, 
Rovinari 4, 5 şi 6, în total 1.965 MW 
putere instalată, constituie rezervă 
tehnică în perioada 2023-2030, 
pentru asigurarea funcţionării sigure 
şi stabile a Sistemului 
Electroenergetic Naţional. 
(4) Pentru asigurarea siguranţei şi 
stabilităţii Sistemului 
electroenergetic naţional, termenul 
de închidere prevăzut pentru 
grupurile energetice Rovinari 3 şi 
Turceni 7, totalizând 660 MW (cu 
termen de închidere în PNRR 31 
decembrie 2022), poate fi amânat în 
situaţii justificate la solicitarea 
Operatorului de transport şi sistem, 
Compania Naţională de Transport al 
Energiei Electrice "Transelectrica" - 
S.A. şi se constituie rezervă tehnică în 
perioada 2023-2026. 

exploatare a capacităților de 
producere a energiei electrice pe bază 
de huilă și lignit rămase disponibile se 
comunică ministerului de resort de către 
operatorul economic care deține 
capacitățile în cauză, în termen de 5 zile 
de la emiterea acestora de către 
autoritățile competente. 
(3) Trecerea în rezerva tehnică se face 
prin ordin al ministrului de resort, la 
solicitarea operatorului național de 
transport și sistem, in baza analizei de 
adecvanță elaborată de către acesta. 
 
 
 
 
 
 
(4) Rezerva tehnică constituită 
potrivit prevederilor alin. (3) este la 
dispoziția operatorului de transport și 
sistem, se utilizează la ordinul 
acestuia pentru a asigura adecvanța 
Sistemului electroenergetic național 
pe piața de energie electrică, etapizat 
până la data de 31 decembrie 2032, 
pentru următoarele situații: 
a) înlocuirea grupurilor indisponibile 
pentru care există contracte de 
energie electrică și cererea de energie 
electrică nu poate fi asigurată prin 

capacității de 
producție a energiei 
electrice pe bază de 
lignit T4/2025 – 
1425 MW; 
Restul de 1140 
MW rămâne de 
dezafectat până cel 
târziu la sfârșitul 
anului 2032.   
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(5) În vederea înlocuirii capacităţilor de 
producţie a energiei electrice pe lignit 
şi huilă care vor fi închise şi pentru a nu 
fi pusă în pericol siguranţa Sistemului 

piața de energie electrică, iar în acest 
mod este afectat Sistemul 
electroenergetioc național; 
b) este periclitată adecvanța 
Sistemului electroenergetic național 
în ceea ce privește piața de energie 
electrică; 
c) alte situații de forță majoră definite 
prin lege pentru care este necesară 
intervenția operatorului de transport 
și sistem pe piața de energie electrică. 
(5) Rezerva tehnică constituită 
conform prevederilor prezentei 
ordonanțe de urgență își încetează 
valabilitatea etapizat, potrivit 
solicitărilor operatorului de transport 
și sistem, până cel târziu la data de 31 
decembrie 2032. 
(6) Rezerva tehnică se utilizează cu 
respectarea prevederilor legale în 
domeniul ajutorului de stat, precum și 
cu îndeplinirea cerințelor referitoare 
la legislația în domeniul mediului. 
(7) Ordinul operatorului de transport 
și sistem emis în condițiile alin. (4) se 
comunică „Rețelei Europene a 
Operatorilor de Transport și Sistem 
de Energie Electrică – ENTSO-E” 
conform procedurilor operaționale. 
(8) În vederea înlocuirii capacităților de 
producție a energiei electrice pe lignit și 
huilă care vor fi închise și pentru a nu fi 

 
 
 
 
 
Se detaliază 
modalitatea de 
trecere în rezerva 
tehnică a 
capacităţilor, a 
modalităţii de 
punere la dispoziţia 
operatorului a 
rezervei tehnice şi 
termenul la care 
aceasta își 
încetează 
valabilitatea 
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energetic naţional, vor fi realizate noi 
capacităţi de producţie potrivit alin. 
(6). 
(6) Conform Planului de restructurare 
al Complexului Energetic Oltenia, 
aprobat de către Comisia Europeana 
prin Decizia C(2022) 553 final din 26 
ianuarie 2022, pentru care s-a obţinut 
finanţare din Fondul de Modernizare în 
valoare de 897 mil. euro, cu 
participarea Complexului Energetic 
Oltenia vor fi realizate noi investiţii în 
capacităţi pe gaze naturale şi surse 
regenerabile de energie, după cum 
urmează: 
a) 2 grupuri pe gaze naturale "ready for 
hydrogen" de tip CCGT, cu o capacitate 
totală de 1.325 MW: 
- Işalniţa: 850 MW - cu punere în 
funcţiune în 2026 
- Turceni 475 MW - cu punere în 
funcţiune în 2026 
b) 8 parcuri fotovoltaice cu o capacitate 
totală de 735 MW - până în 2024. 
(7) Capacitatea de producere a energiei 
electrice pe bază de huilă din cadrul 
Complexului Energetic Hunedoara, 
respectiv grupul energetic Paroşeni 4, 
cu o putere instalată de 150 MW, va 
asigura, până la finalul anului 2030, 
neutralizarea huilei rezultată ca urmare 

pusă în pericol siguranța Sistemului 
energetic national, vor fi realizate noi 
capacitați de productie potrivit alin. (9). 
(9) Conform Planului de restructurare al 
Complexului Energetic Oltenia, aprobat 
de către Comisia Europeana prin 
Decizia C(2022) 553 final din 26 
ianuarie 2022, pentru care s-a obţinut 
finanţare din Fondul de Modernizare în 
valoare de 897 mil. euro, cu participarea 
Complexului Energetic Oltenia vor fi 
realizate noi investiţii în capacităţi pe 
gaze naturale şi surse regenerabile de 
energie, după cum urmează: 
a) 2 grupuri pe gaze naturale "ready for 
hydrogen" de tip CCGT, cu o capacitate 
totală de 1.325 MW: 
- Işalniţa: 850 MW - cu punere în 
funcţiune în 2026 
- Turceni 475 MW - cu punere în 
funcţiune în 2026 
b) 8 parcuri fotovoltaice cu o capacitate 
totală de 735 MW - până în 2024. 
(10) Capacitatea de producere a energiei 
electrice pe bază de huilă din cadrul 
Complexului Energetic Hunedoara, 
respectiv grupul energetic Paroşeni 4, cu 
o putere instalată de 150 MW, va 
asigura, până la finalul anului 2030, 
neutralizarea huilei rezultată ca urmare a 
lucrărilor de punere în siguranţă a 
zăcămintelor de huilă. 
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a lucrărilor de punere în siguranţă a 
zăcămintelor de huilă. 

Autori: Comisia pentru industrii și 
servicii și Comisia pentru Politică 
Economică 

 
 
 

8.  
 
Art. 5. - Autoritatea Naţională de 
Reglementare în Domeniul Energiei şi 
Compania Naţională de Transport al 
Energiei Electrice "Transelectrica" - 
S.A. emit documentele ce decurg din 
închiderea capacităţilor de producere a 
energiei electrice aparţinând 
operatorilor economici prevăzuţi la art. 
4 alin. (1), potrivit atribuţiilor legale. 

 5. Articolul 5 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
„Art.5. - Autoritatea Națională de 
Reglementare în Domeniul Energiei și 
Compania Națională de Transport al 
Energiei Electrice «Transelectrica» - 
S.A. emit documentele ce decurg din 
scoaterea din exploatare a capacităților 
de producere a energiei electrice și 
trecerea acestora în rezerva tehnică 
pentru operatorii economici ce fac 
obiectul prezentei ordonanțe de 
urgență.” 
Autori: Comisia pentru industrii și 
servicii și Comisia pentru Politică 
Economică

Se reformulează 
textul de lege în 
vederea 
armonizării cu 
prevederile legale 
supuse modificării 
și completării, mai 
sus enunțate. 

9.  
 
Art. 6. - (1) Carierele de lignit şi 
exploatările miniere de huilă se închid 
şi se ecologizează după cum urmează: 
a) Carierele Complexului Energetic 
Oltenia - conform Planului de 
restructurare, aprobat prin Decizia 
C(2022) 553 final/26.01.2022, corelat 
cu necesarul de lignit pentru grupurile 
energetice prevăzute la art. 4 alin. (1) 
lit. a) şi b) ce vor asigura funcţionarea 

 6. Articolul 6 se modifică și va avea 
următorul cuprins:  
„Art. 6. - (1) Carierele de lignit și 
exploatările miniere de huilă se închid și 
se ecologizează după cum urmează:  
a) carierele Complexului Energetic 
Oltenia – conform Planului de 
restructurare, aprobat prin Decizia C 
(2022) 553 final/26.01.2022, corelat cu 
necesarul de lignit pentru capacitățile 
energetice prevăzute la art. 4 alin. (1) 
care vor asigura funcționarea sigură și 
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sigură şi stabilă a Sistemului 
electroenergetic naţional şi în 
concordanţă cu lucrările de punere în 
siguranţă cu extracţie de lignit 
prevăzute în Planul de închidere a 
activităţii (PIA) pentru fiecare carieră; 
b) Carierele Alunu şi Berbeşti (CET 
Govora)- închidere şi ecologizare până 
la 31 decembrie 2027; 
c) Exploatările miniere ale 
Complexului Energetic Hunedoara: 
(i) Lupeni şi Lonea - lucrări de punere 
în siguranţă, închidere şi ecologizare 
până la 31 decembrie 2026; 
(ii) Livezeni şi Vulcan - lucrări de 
punere în siguranţă, închidere şi 
ecologizare până la 31 decembrie 2032.
(2) Lucrările de punere în siguranţă, de 
închidere şi ecologizare prevăzute la 
alin. (1) se derulează cu respectarea 
măsurilor şi condiţiilor din actele de 
reglementare emise de autorităţile 
competente pentru protecţia mediului, 
în conformitate cu prevederile 
legislaţiei de mediu în vigoare. 

stabilă a Sistemului electroenergetic 
național  şi în concordanţă cu lucrările de 
punere în siguranţă cu extracţie de lignit 
prevăzute în Planul de închidere a 
activităţii (PIA) pentru fiecare carieră;  
 
b) Carierele Alunu şi Berbeşti (CET 
Govora)- închidere şi ecologizare până 
la 31 decembrie 2027; 
c) Exploatările miniere ale Complexului 
Energetic Hunedoara: 
(i) Lupeni şi Lonea - lucrări de punere în 
siguranţă, închidere şi ecologizare până 
la 31 decembrie 2026; 
(ii) Livezeni şi Vulcan - lucrări de 
punere în siguranţă, închidere şi 
ecologizare până la 31 decembrie 2032. 
(2) Lucrările de punere în siguranţă, cele 
de închidere și ecologizare prevăzute la 
alin. (1) se derulează cu respectarea 
măsurilor și condițiilor din actele de 
reglementare emise de autoritățile 
competente pentru protecția mediului, în 
conformitate cu prevederile legislației în 
domeniul mediului în vigoare. 
(3) Actele de reglementare prevăzute 
la alin. (2) includ măsuri care vizează 
calitatea solului în zonele miniere, 
reglementarea utilizării și accesului la 
depozitele de deșeuri și reglementarea 
utilizării formelor de relief după 
dezafectare.”
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Autori: Comisia pentru industrii și 
servicii și Comisia pentru Politică 
Economică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.  
 
Art. 7. - (1) Pentru închiderea 
capacităţilor de producere a energiei 
electrice pe bază de lignit şi huilă, 
stabilite conform art. 4 alin. (1), se pot 
institui măsuri de sprijin, în condiţiile 
prevăzute de prezenta ordonanţă de 
urgenţă. 
(2) Măsurile de sprijin prevăzute la 
alin. (1) se stabilesc, în funcţie de 
durata normală de funcţionare a 
capacităţilor modernizate sau 
retehnologizate oprite înainte de 
expirarea termenului duratei normale 
de funcţionare, de către Ministerul 
Energiei, în calitate de minister de 
resort, cu respectarea prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 77/2014 privind procedurile 
naţionale în domeniul ajutorului de stat, 
precum şi pentru modificarea şi 

  
 
 (1) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
(2) Nemodificat 
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completarea Legii concurenţei 
nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 20/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
şi Comunicării Comisiei 2022/C 80/01 
- Orientările din 2022 privind 
ajutoarele de stat pentru climă, 
protecţia mediului şi energie. 
(3) Acordarea ajutoarelor de stat pentru 
facilitarea închiderii capacităţilor de 
producţie a energiei electrice pe bază de 
lignit şi huilă se face anual, prin 
hotărâri ale Guvernului, după 
autorizarea de către Comisia Europeană 
a măsurilor de sprijin prevăzute la alin. 
(2). 
 
 
 
(4) Acordarea ajutoarelor de stat pentru 
capacităţile de producere a energiei 
electrice pe bază de lignit prevăzute la 
art. 4 alin. (3) se realizează prin 
hotărâri ale Guvernului, după 
autorizarea lor de către Comisia 
Europeană. 
(5) Acordarea ajutoarelor de stat pentru 
capacitatea de producere a energiei 
electrice pe bază de huilă prevăzută la 
art. 4 alin. (7) se realizează prin 
hotărâri ale Guvernului, după 

 
 
 
 
 
 
 
(3) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
7. La articolul 7, alineatele (4) și (5) se 
modifică și vor avea următorul 
cuprins: 
„(4) Acordarea ajutoarelor de stat pentru 
rezerva tehnică pe bază de lignit 
prevăzută la art. 4 alin. (4) se realizează 
prin hotărâri ale Guvernului, după 
autorizarea lor de către Comisia 
Europeană.   
(5) Acordarea ajutoarelor de stat pentru 
capacitatea de producere a energiei 
electrice pe bază de huilă prevăzută la 
art. 4 alin. (10) se realizează prin 
hotărâri ale Guvernului, după 
autorizarea lor de către Comisia 
Europeană.” 
Autori: Comisia pentru industrii și 
servicii și Comisia pentru Politică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se reformulează 
textul de lege în 
vederea 
armonizării cu 
prevederile legale 
supuse modificării 
și completării, mai 
sus enunțate. 
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autorizarea lor de către Comisia 
Europeană. 

Economică  
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Art. 8. - (1) Pentru carierele de lignit 
care sunt incluse în programul de 
închidere se vor notifica măsuri de 
sprijin, de către ministerul de resort, în 
conformitate cu Comunicarea Comisiei 
2022/C 80/01 - Orientările din 2022 
privind ajutoarele de stat pentru climă, 
protecţia mediului şi energie, publicată 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
seria L, nr. 80 din 18 februarie 2022, 
care se vor acorda după autorizarea 
acestora de către Comisia Europeană. 
(2) Acordarea ajutoarelor de stat pentru 
închiderea carierelor de lignit prevăzute 
la alin. (1) se realizează prin hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de către ministerul 
de resort. 

 Nemodificat  

12. Art. 9. - Planul de închidere a minelor 
de huilă care sunt deja incluse în 
programul de închidere autorizat de 
Comisia Europeană în temeiul 
Deciziei 2010/787 a Consiliului din 10 

 Nemodificat  
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decembrie 2010 privind ajutorul de stat 
pentru facilitarea închiderii minelor de 
cărbune necompetitive, va fi supus 
renotificării Comisiei Europene pentru 
modificarea termenelor de închidere şi 
prelungirea perioadei de acordare a 
ajutorului de stat. 

13. Art. 10. - (1) Pentru minele de huilă 
care nu sunt incluse într-un program de 
închidere autorizat de Comisia 
Europeană în temeiul 
Deciziei 2010/787 a Consiliului se 
notifică măsuri de sprijin de către 
ministerul de resort în conformitate cu 
Comunicarea Comisiei 2022/C 80/01 - 
Orientările din 2022 privind ajutoarele 
de stat pentru climă, protecţia mediului 
şi energie, care se vor acorda după 
autorizarea acestora de către Comisia 
Europeană. 
(2) Acordarea ajutoarelor de stat pentru 
închiderea minelor de huilă prevăzute 
la alin. (1) se realizează prin hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de către ministerul 
de resort. 

 Nemodificat  

14. Art. 11. - În cazul în care măsurile 
prevăzute la art. 7-10 nu se autorizează 
de către Comisia Europeană, operatorii 
economici au obligaţia respectării 
termenelor de închidere stabilite prin 
prezenta ordonanţă de urgenţă. 

 Nemodificat  
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15. Art. 12. - Persoanele cărora le-au 
încetat contractele individuale de 
muncă ca urmare a închiderii 
capacităţilor de producere a energiei 
electrice pe bază de lignit şi huilă, 
precum şi a închiderii exploatărilor 
miniere aferente, ca efect al 
prevederilor prezentei ordonanţe de 
urgenţă, beneficiază de măsuri de 
protecţie socială, precum şi de măsuri 
active de combatere a şomajului în 
condiţiile prevăzute de legislaţia în 
domeniul protecţiei sociale şi de 
prevederile contractelor colective sau 
individuale de muncă aplicabile, 
respectiv încheiate la nivelul fiecărui 
operator economic. 

 Nemodificat  

16.  
 
Art. 13. - (1) Persoanele prevăzute la 
art. 12 beneficiază de cursurile de 
formare profesională prevăzute în 
Planul naţional de formare profesională 
elaborat potrivit legii, de către Agenţia 
Naţională pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă în conformitate cu cerinţele 
pieţei muncii, precum şi cele de 
formare profesională identificate în 
planurile teritoriale pentru o tranziţie 
justă şi de învăţământ dual potrivit art. 
25 din Legea educaţiei naţionale 

 8. Articolul 13 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
„Art.13. - (1) Persoanele prevăzute la 
art.12 beneficiază, de cursurile de 
formare profesională prevăzute în Planul 
național de formare profesională 
elaborat potrivit legii, de către Agenția 
Națională pentru Ocuparea Forței de 
Muncă, în conformitate cu cerințele 
pieței muncii, precum și cele de formare 
profesională identificate în planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă și de 
învățământ dual, potrivit art. 25 din 
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare.

Prin dispoziția de la 
alineatul (2) se 
particularizeaza 
situația 
personalului afectat 
de calendarul de 
scoatere din 
exploatare treptată 
a capacităților 
prevăzute în 
prezenta ordonanță 
de urgență, cu 
privire la masurile 
de recalificare și 
perfecționare. 
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nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
(2)  Persoanele fizice prevăzute la art. 
12 pot beneficia de finanţare 
nerambursabilă pentru achiziţia de 
sisteme fotovoltaice, din fonduri 
europene, în conformitate cu 
prevederile Programului operaţional 
Tranziţie justă. 

(2) Persoanele fizice prevăzute la art. 12 
beneficiază de cursuri de formare 
oferite de Agenția Națională de 
Ocupare a Forței de Muncă și au ca 
scop recalificarea și perfecționarea 
forței de muncă, respectiv reconversia 
și recalificarea profesională a 
personalului afectat de calendarul de 
scoatere din exploatare treptată a 
capacităților prevăzute în prezenta 
ordonanță de urgență.” 
Autori: Comisia pentru industrii și 
servicii și Comisia pentru Politică 
Economică

17. Art. 14. - Solicitările operatorilor 
economici din judeţele Gorj, 
Hunedoara, Dolj, Mehedinţi şi Vâlcea, 
afectaţi de procesul de decarbonizare 
sunt avute în vedere la elaborarea 
Planului naţional de formare 
profesională prevăzut la art. 13. 

 Nemodificat  

18. Art. 15. - Măsurile de sprijin prevăzute 
de prezenta ordonanţă de urgenţă se 
asigură din bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Energiei şi/sau fonduri 
europene nerambursabile în limita 
sumelor alocate şi cu respectarea 
prevederilor şi regulilor de eligibilitate 
stabilite la nivelul programelor 
operaţionale, precum şi prin Fondul de 
tranziţie justă. 

 Nemodificat  



 

 
22

19. Art. 16. - Pentru menţinerea 
funcţionării sigure şi stabile a 
Sistemului electroenergetic naţional ca 
urmare a închiderii capacităţilor de 
producere a energiei electrice pe bază 
de lignit şi huilă, investiţiile în 
capacităţile de producere a energiei 
electrice pe bază de gaze naturale pot fi 
finanţate din fondurile financiare 
prevăzute în Planul naţional de 
redresare şi rezilienţă al României şi 
Fondul pentru modernizare. 

 Nemodificat  

20. Art. 17. - Minele de huilă închise pot fi 
incluse în circuitul turistic, cu 
respectarea prevederilor legale în 
vigoare privind siguranţa şi securitatea 
vizitatorilor. 

 Nemodificat  

21. Art. 18. - (1) Se înfiinţează Comitetul 
interministerial al cărbunelui pentru 
coordonarea implementării procesului 
de decarbonizare, denumit în 
continuare Comitetul interministerial al 
cărbunelui, în condiţiile prevederilor 
art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, având în 
componenţă reprezentanţi ai 
următoarelor autorităţi ale 
administraţiei publice centrale şi 
instituţii ale prefectului: Ministerul 

 Nemodificat  
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Economiei, Ministerul Finanţelor, 
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor 
Europene, Ministerul Energiei, 
Ministerul Muncii şi Solidarităţii 
Sociale, Ministerul Mediului, Apelor şi 
Pădurilor, Ministerul 
Antreprenoriatului şi Turismului, 
Instituţia Prefectului Gorj, Instituţia 
Prefectului Hunedoara, Instituţia 
Prefectului Dolj, Instituţia Prefectului 
Mehedinţi şi Instituţia Prefectului 
Vâlcea. 
(2) Reprezentarea în cadrul Comitetului 
interministerial al cărbunelui înfiinţat 
potrivit alin. (1) este asigurată la nivel 
de ministru sau înlocuitor desemnat la 
nivel de secretar de stat prin ordin de 
ministru şi de prefect al judeţului. 
(3) Activitatea Comitetului 
interministerial al cărbunelui este 
coordonată de un preşedinte, respectiv 
ministrul economiei, asistat de doi 
vicepreşedinţi, respectiv ministrul 
finanţelor şi ministrul investiţiilor şi 
proiectelor europene. 
(4) Numirea membrilor Comitetului 
interministerial al cărbunelui se face 
prin decizia prim-ministrului, în termen 
de 20 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă. 
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(5) Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Comitetului 
interministerial al cărbunelui se aprobă 
în prima şedinţă de lucru a acestuia, 
prin decizie a preşedintelui. 
(6) Secretariatul Comitetului 
interministerial al cărbunelui este 
asigurat de 2 reprezentanţi ai 
Ministerului Economiei şi un 
reprezentant al Ministerului Energiei, 
numiţi prin ordin comun al ministrului 
economiei şi ministrului energiei în 
termen de 10 zile de la data emiterii 
deciziei prim-ministrului prevăzută la 
alin. (4), care se publică în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
(7) În termen de 15 zile de la publicarea 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, a deciziei prim-ministrului 
privind numirea membrilor 
Comitetului interministerial al 
cărbunelui, prin ordin al ministrului 
economiei se înfiinţează Comitetul 
consultativ pentru asistenţă privind 
aspectele relevante în implementarea 
programului de decarbonizare, care se 
publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
(8) Din Comitetul consultativ pentru 
asistenţă fac parte reprezentanţi ai 
autorităţilor administraţiei publice 
locale, sindicatelor reprezentative la 



 

 
25

nivel de ramură şi la nivelul 
operatorilor economici producători de 
energie electrică utilizând drept 
combustibil cărbunele, organizaţiilor 
neguvernamentale, operatorilor 
economici producători de energie 
electrică pe bază de lignit şi huilă, 
reprezentanţi cu statut de invitaţi din 
cadrul mediului universitar, precum şi 
grupuri de experţi specializaţi în 
domeniul energiei. 
(9) Comitetul consultativ pentru 
asistenţă colaborează cu Comitetul 
interministerial al cărbunelui şi cu 
Grupul de lucru pentru coordonarea şi 
monitorizarea realizării activităţilor din 
cadrul procesului de decarbonizare, 
prevăzut la alin. (10) şi participă la 
şedinţe, la solicitările acestora, după 
caz. 
(10) În termen de 15 zile de la 
publicarea în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, a deciziei prim-
ministrului privind numirea membrilor 
Comitetului interministerial al 
cărbunelui, prin ordin al ministrului 
energiei se înfiinţează Grupul de lucru 
pentru coordonarea şi monitorizarea 
realizării activităţilor din cadrul 
procesului de decarbonizare, denumit 
în continuare Grup de lucru, care se 
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publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
(11) Grupul de lucru este coordonat de 
un secretar de stat din cadrul 
Ministerului Energiei, numit prin ordin 
al ministrului energiei. 
(12) Din Grupul de lucru fac parte 
specialişti din cadrul autorităţilor 
administraţiei publice centrale şi locale, 
reprezentanţi ai Administraţiei 
Fondului pentru Mediu, Autorităţii 
Naţionale de Reglementare în 
Domeniul Energiei, Autorităţii 
Naţionale pentru Resurse Minerale şi ai 
operatorilor economici producători de 
energie electrică pe bază de lignit şi 
huilă. 
(13) Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Grupului de lucru se 
stabileşte în prima şedinţă de lucru a 
acestuia. 
(14) Secretariatul Grupului de lucru 
este format din trei reprezentanţi, 
salariaţi ai Ministerului Energiei, 
numiţi prin ordinul ministrului energiei 
prevăzut la alin. (10). 

22. Art. 19. - În situaţie de criză energetică, 
Guvernul României, la propunerea 
Ministerului Energiei, poate, prin 
hotărâre, să aprobe amânarea închiderii 
unor capacităţi energetice cu 
funcţionare pe cărbune şi a 

 Nemodificat  
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exploatărilor miniere aferente sau 
repornirea grupurilor energetice închise 
şi a exploatărilor miniere aferente, cu 
respectarea legislaţiei de mediu şi a 
termenului de finalizare a 
decarbonizării sectorului energetic 
prevăzut la art. 3 şi în corelare cu 
măsurile cuprinse în planurile de 
urgenţă aferente sectorului energetic.

23.   9. După articolul 19 se introduce un 
nou articol, articolul 20, cu următorul 
cuprins: 
„Art. 20. - (1) Autoritatea Națională 
de Reglementare în Domeniul 
Energiei supraveghează respectarea 
prevederilor prezentei ordonanțe de 
urgență și aplică sancțiuni conform 
prevederilor acesteia. 
(2) Nescoaterea din exploatare a 
capacităților de producție a energiei 
electrice pe bază de huilă și lignit la 
datele scadente prevăzute la art. 4 
alin. (1), constituie contravenție și se 
sancționează cu amendă în cuantum 
de până la 5% din cifra de afaceri netă 
a operatorului economic care 
operează capacitățile de producție pe 
bază de huilă și lignit, care nu au fost 
scoase din exploatare la datele 
scadente. 
(3) Constatarea contravenţiei şi 
aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. 

Se creează cadrul 
legal pentru ca 
Autoritatea 
Națională de 
Reglementare în 
domeniul Energiei 
să poată aplica 
sancțiuni pentru 
nerespectarea 
prevederilor 
prezentei 
ordonanțe. 
 
 
 
Se reglementează o 
contravenție 
aplicabilă  
operatorului 
economic care 
operează 
capacitățile de 
producție pe bază 
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(2) se fac de către reprezentaţii 
împuterniciţi ai Autorității Naționale 
de Reglementare în Domeniul 
Energiei. 
(4) Contravenţiei prevăzute la alin. (2) 
îi sunt aplicabile prevederile 
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.” 
Autori: Comisia pentru industrii și 
servicii și Comisia pentru Politică 
Economică

de cărbune și lignit 
în cuantum de până 
la 5% din cifra de 
afaceri netă pentru 
nescoaterea din 
exploatare a 
capacităților de 
producție a energiei 
electrice pe bază de 
cărbune și lignit la 
datele scadente 
prevăzute la art. 4 
alin. (1) din 
prezenta ordonanță 
de urgență.
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Anexa nr.2 
 

AMENDAMENTE RESPINSE  
 

Nr. 
crt. 

 
OUG 108/2022 

 
Text Senat 

 
Amendamente respinse 

Motivarea 
1. Argumente pentru susţinere 

2. Argumente pentru 
respingere 

 
Cameră 

decizională 

1.  
 
Art. 1. - Prezenta ordonanţă de 
urgenţă stabileşte cadrul legal 
general pentru eliminarea etapizată 
din mixul energetic a producţiei de 
energie electrică pe bază de lignit şi 
huilă, termenele pentru închiderea şi 
conservarea grupurilor energetice cu 
funcţionare pe lignit şi huilă, măsuri 
pentru: 
a) asigurarea rezervei tehnice 
necesare funcţionării sigure şi stabile 
a Sistemului electroenergetic 
naţional; 
b) extracţia lignitului şi huilei pentru 
punerea în siguranţă a carierelor şi 
minelor ce urmează a fi incluse în 
programul de închidere; 
c) reabilitarea şi ecologizarea 
terenurilor aferente centralelor 
electrice închise şi a carierelor şi 
minelor care le deservesc; 

 Articolul 1 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 1. - Prezenta ordonanţă de 
urgenţă stabileşte cadrul legal general 
pentru înlocuirea etapizată din mixul 
energetic a producţiei de energie 
electrică pe bază de lignit şi huilă, 
termenele pentru închiderea, 
conservarea, retragerea din 
exploatare sau punerea în rezervă 
operaţională a grupurilor energetice 
cu funcţionare pe lignit şi huilă, 
măsuri pentru: 
a) asigurarea rezervei de capacitate 
pentru realizarea unei producţii de 
energie electrică şi termică necesare 
pentru funcţionarea sigură şi stabilă a 
Sistemului electroenergetic naţional 
b) Nemodificat 
c) Nemodificat 
d) Nemodificat 
e) asigurarea personalului de 
exploatare, a combustibilului şi a 
mentenanţei pentru grupurile 

1.  Situaţia energetică actuală 
impune funcţionarea tuturor 
capacităţilor disponibile ale 
Sistemului Electorenergetic 
Naţional 
2. Respins la vot 
 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

 
OUG 108/2022 

 
Text Senat 

 
Amendamente respinse 

Motivarea 
1. Argumente pentru susţinere 

2. Argumente pentru 
respingere

 
Cameră 

decizională 

d) reconversia profesională şi 
recalificarea, precum şi alte măsuri 
socioeconomice pentru susţinerea 
tranziţiei forţei de muncă şi a 
oportunităţilor economice la nivel 
local, inclusiv cele cu caracter de 
ajutor de stat pentru reducerea 
impactului socioeconomic. 

energetice aflate în rezervă 
operaţională.” 
Autori:  
Deputat Mihai Weber (PSD) 
Deputat Claudiu Manta (PSD) 
Senator Ion Cristinel Rujan (PSD) 
 

2.  
 
Art. 1. - Prezenta ordonanţă de 
urgenţă stabileşte cadrul legal 
general pentru eliminarea etapizată 
din mixul energetic a producţiei de 
energie electrică pe bază de lignit şi 
huilă, termenele pentru închiderea şi 
conservarea grupurilor energetice cu 
funcţionare pe lignit şi huilă, măsuri 
pentru: 
 
a) asigurarea rezervei tehnice 
necesare funcţionării sigure şi stabile 
a Sistemului electroenergetic 
naţional; 
b) extracţia lignitului şi huilei pentru 
punerea în siguranţă a carierelor şi 
minelor ce urmează a fi incluse în 
programul de închidere; 

 Art. 1 se modifică și va avea 
următoarea formă: 
Prezenta ordonanță de urgență 
stabilește cadrul legal general pentru 
crearea condițiilor de atingere a 
unor randamente optime a 
producției de energie electrică pe bază 
de lignit și huilă, condițiile pentru 
retehnologizarea sau conservarea 
unor grupuri energetice cu 
funcționare pe lignit și huilă, măsuri 
pentru: 
a) asigurarea rezervei tehnice 
necesare funcționării sigure și stabile 
a Sistemului electroenergetic 
național;  
b) extracția lignitului și huilei pentru 
punerea în siguranță a carierelor și 
minelor ce urmează a fi incluse în 
programul de retehnologizare sau 

1.  Motivația acestei legi este 
reducerea emisiilor de CO2 cu 
55% până în 2030, raportat la 
anul 1990.
Nu există nicio motivație reală 
legată de protecția mediului și 
nici măcar una logică pentru 
atingerea acestui obiectiv aberant 
și sinucigaș. Emisiile de CO2 
generate de om la nivel global 
sunt de aprox. 3%, din care UE 
contribuie cu aprox. 7% (8% la 
nivelul anului 2019, incluzând 
emisiile Marii Britanii). Fit for 
55% ar însemna o reducere 
globală cu aprox. 0,1%, adică o 
parte la o mie – nimic! Acest 
lucru în condițiile în care 
industria cu emisii de CO2 nu ar 
migra în alte țări.

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

 
OUG 108/2022 

 
Text Senat 

 
Amendamente respinse 

Motivarea 
1. Argumente pentru susţinere 

2. Argumente pentru 
respingere

 
Cameră 

decizională 

 
c) reabilitarea şi ecologizarea 
terenurilor aferente centralelor 
electrice închise şi a carierelor şi 
minelor care le deservesc; 
 
d) reconversia profesională şi 
recalificarea, precum şi alte măsuri 
socioeconomice pentru susţinerea 
tranziţiei forţei de muncă şi a 
oportunităţilor economice la nivel 
local, inclusiv cele cu caracter de 
ajutor de stat pentru reducerea 
impactului socioeconomic. 

conservare;  
c) reabilitarea și ecologizarea 
terenurilor aferente centralelor 
electrice retehnologizate sau 
conservate și a carierelor și minelor 
care le deservesc;  
d) reconversia profesională și 
recalificarea, precum și alte măsuri 
socioeconomice pentru susținerea 
tranziției forței de muncă și a 
oportunităților economice la nivel 
local, inclusiv cele cu caracter de 
ajutor de stat pentru reducerea 
impactului socioeconomic; 
e) măsuri pentru creșterea puterii 
electrice instalate a capacităților de 
producție a energiei electrice în 
vederea asigurării funcționării 
sigure și stabile a Sistemului 
Energetic Național în vederea 
realizării independenței energetice 
naționale. 
Autori: Deputat Coleșa Ilie-Alin 
Deputat Mitrea Dumitrina 
Deputat Antonio Andruşceac 

În plus, nu mai există nicio 
motivație privind reducerea 
emisiilor CO2 deoarece „din 
1989 până în 2019, emisiile de 
gaze cu efect de seră ale 
României au scăzut cu 64%. 
Avem una dintre cele mai scăzute 
rate de emisii pe cap de locuitor 
din Uniunea Europeană. Între 
1990 și 2019, România și-a redus 
și intensitatea emisiilor de CO2 
pe unitatea de PIB cu 77%, o rată 
mai mare decât dublul mediei 
globale”. Sunt cuvintele 
președintelui Iohannis la 
Conferința Națiunilor Unite 
privind schimbările climatice 
(COP26) din 2021 de la 
Glasgow. 
2. Respins la vot 

3.  
 

 Articolul 2 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 2. - Începând cu data intrării în 

1.  Retragerea din exploatare a 
reactorului numărul 1 de la 
Cernavodă, pentru lucrări de 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

 
OUG 108/2022 

 
Text Senat 

 
Amendamente respinse 

Motivarea 
1. Argumente pentru susţinere 

2. Argumente pentru 
respingere

 
Cameră 

decizională 

Art. 2. - Începând cu data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă se interzice construirea unor 
capacităţi energetice noi de 
producere a energiei electrice pe 
bază de lignit sau huilă. 

vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă. construirea unor capacităţi 
energetice noi de producere a 
energiei electrice pe bază de lignit 
sau huilă se va face în funcţie de 
necesităţile Sistemului energetic 
naţional şi cu aprobarea Comisiei 
Europene.  
Autori: 
Deputat Mihai Weber (PSD) 
Deputat Claudiu Manta (PSD) 
Senator Ion Cristinel Rujan (PSD)

prelungire a duratei de viaţă 
(minim 2 ani), va impune 
realizarea unor capacităţi noi care 
să preia această putere, un grup 
nou la CEO fiind o opţiune 
viabilă 
2. Respins la vot 
 

4. Art. 2. - Începând cu data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă se interzice construirea unor 
capacităţi energetice noi de 
producere a energiei electrice pe 
bază de lignit sau huilă. 

 Art. 2 se modifică și va avea 
următorul conținut:
Începând cu data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanțe de urgență se 
autorizează construirea de noi 
capacități  energetice de producere a 
energiei electrice pe bază de lignit sau 
huilă, cu respectarea prevederilor 
privind protecția mediului de la 
nivel național. 
Autori: Deputat Coleșa Ilie-Alin 
Deputat Mitrea Dumitrina 
Deputat Antonio Andruşceac 

1.  Motivația acestei legi este 
reducerea emisiilor de CO2 cu 
55% până în 2030, raportat la 
anul 1990. 
Nu există nicio motivație reală 
legată de protecția mediului și 
nici măcar una logică pentru 
atingerea acestui obiectiv aberant 
și sinucigaș. Emisiile de CO2 
generate de om la nivel global 
sunt de aprox. 3%, din care UE 
contribuie cu aprox. 7% (8% la 
nivelul anului 2019, incluzând 
emisiile Marii Britanii). Fit for 
55% ar însemna o reducere 
globală cu aprox. 0,1%, adică o 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

 
OUG 108/2022 

 
Text Senat 

 
Amendamente respinse 

Motivarea 
1. Argumente pentru susţinere 

2. Argumente pentru 
respingere

 
Cameră 

decizională 

parte la o mie – nimic! Acest 
lucru în condițiile în care 
industria cu emisii de CO2 nu ar 
migra în alte țări. 
În plus, nu mai există nicio 
motivație privind reducerea 
emisiilor CO2 deoarece „din 
1989 până în 2019, emisiile de 
gaze cu efect de seră ale 
României au scăzut cu 64%. 
Avem una dintre cele mai scăzute 
rate de emisii pe cap de locuitor 
din Uniunea Europeană. Între 
1990 și 2019, România și-a redus 
și intensitatea emisiilor de CO2 
pe unitatea de PIB cu 77%, o rată 
mai mare decât dublul mediei 
globale”. Sunt cuvintele 
președintelui Iohannis la 
Conferința Națiunilor Unite 
privind schimbările climatice 
(COP26) din 2021 de la 
Glasgow. 
2. Respins la vot

5. Art. 2. - Începând cu data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă se interzice construirea unor 
capacităţi energetice noi de 

 Art. 2 se abrogă  
Autor: Grup USR 

1.  Având în vedere faptul că 
există în prezent norme de mediu 
ce trebuiesc respectate de toţi 
producătorii de energie electrică, 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

 
OUG 108/2022 

 
Text Senat 

 
Amendamente respinse 

Motivarea 
1. Argumente pentru susţinere 

2. Argumente pentru 
respingere

 
Cameră 

decizională 

producere a energiei electrice pe 
bază de lignit sau huilă. 

interzicerea producţiei pe bază de 
lignit şi huilă nu trebuie să se facă 
periclitând securitatea energetică 
a României. 
În cazul în care la nivel naţional 
şi european normele de mediu 
devin din ce în ce mai stricte noi 
centrale pe combustibili fosili vor 
putea fi construite doar prin 
inovare (ex: captarea carbonului) 
Astfel considerăm neadecvată o 
măsură de interzicere totală a 
huilei şi lignitului ca sursă de 
producţie a energiei electrice. 
2. Respins la vot

6.  
 
Art. 3. - Se aprobă încetarea 
producerii energiei electrice pe bază 
de lignit şi huilă, retragerea din 
exploatare şi închiderea capacităţii 
energetice totale instalate pe bază de 
lignit şi huilă de 4.920 MW, 
încetarea producţiei de lignit şi huilă, 
executarea lucrărilor de punere în 
siguranţă şi a lucrărilor de închidere 
şi ecologizare pentru cariere şi mine 
până la data de 31 decembrie 2032.

 Articolul 3 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 3. - Încetarea producerii energiei 
electrice pe bază de lignit şi huilă, 
retragerea din exploatare, închiderea 
şi/sau conservarea capacităţilor 
energetice totale instalate pe bază de 
lignit şi huilă de 4.920 MW, încetarea 
producţiei de lignit şi huilă, 
executarea lucrărilor de punere în 
siguranţă şi a lucrărilor de închidere 
şi/sau conservare şi ecologizare 
pentru cariere şi mine până la data de 

1.  Pentru a nu dezechilibra 
Sistemului Energetic Naţional, 
este important să nu scoatem 
surse de producere a energiei din 
sistem înainte de a pune 
capacităţi similare în loc. 
2. Respins la vot 
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Nr. 
crt. 

 
OUG 108/2022 

 
Text Senat 

 
Amendamente respinse 

Motivarea 
1. Argumente pentru susţinere 

2. Argumente pentru 
respingere

 
Cameră 

decizională 

31 decembrie 2032, se poate realiza 
numai după construirea şi punerea 
in funcţiune de noi capacităţi 
energetice similare care să 
înlocuiască capacităţile existente. 
Autori: 
Deputat Mihai Weber (PSD) Deputat 
Claudiu Manta (PSD) Senator Ion 
Cristinel Rujan (PSD) 

7.  
 
Art. 3. - Se aprobă încetarea 
producerii energiei electrice pe bază 
de lignit şi huilă, retragerea din 
exploatare şi închiderea capacităţii 
energetice totale instalate pe bază de 
lignit şi huilă de 4.920 MW, 
încetarea producţiei de lignit şi huilă, 
executarea lucrărilor de punere în 
siguranţă şi a lucrărilor de închidere 
şi ecologizare pentru cariere şi mine 
până la data de 31 decembrie 2032. 

 Art. 3 se abrogă și se înlocuiește cu:
Art. 3 
(1) Se condiționează încetarea 
producerii energiei electrice pe bază 
de lignit și huilă, retragerea din 
exploatare și închiderea capacității 
energetice totale instalate pe bază de 
lignit și huilă de 4.920 MW,  de 
construirea și punerea în funcțiune 
a noi capacități de producție de 
energie electrică cu o putere 
instalată egală sau superioară celei 
scoase din funcțiune. Noile 
capacități de producție a energiei 
electrice trebuie să aibă un 
randament economic superior celor 
scoase din funcțiune  
și să nu depindă de factori de mediu 
incontrolabili.

1. Dezideratul principal al acestei 
legi este funcționarea sigure și 
stabile a Sistemului Energetic 
Național în vederea realizării 
independenței energetice 
naționale. 
2. Respins la vot 

Camera 
Deputaţilor 



 

 
36

Nr. 
crt. 

 
OUG 108/2022 

 
Text Senat 

 
Amendamente respinse 

Motivarea 
1. Argumente pentru susţinere 

2. Argumente pentru 
respingere

 
Cameră 

decizională 

(2) Încetarea producției de lignit și 
huilă și executarea lucrărilor de 
punere în siguranță și a lucrărilor de 
închidere și ecologizare pentru cariere 
și mine se poate realiza doar după 
înlocuirea facilităților de producție 
de la alin. (1) pe care acestea le 
deserveau. 
Autori: Deputat Coleșa Ilie-Alin 
Deputat Mitrea Dumitrina 
Deputat Antonio Andruşceac 

8. Art. 3. - Se aprobă încetarea 
producerii energiei electrice pe bază 
de lignit şi huilă, retragerea din 
exploatare şi închiderea capacităţii 
energetice totale instalate pe bază de 
lignit şi huilă de 4.920 MW, 
încetarea producţiei de lignit şi huilă, 
executarea lucrărilor de punere în 
siguranţă şi a lucrărilor de închidere 
şi ecologizare pentru cariere şi mine 
până la data de 31 decembrie 2032. 

 Art.3. - Se aprobă încetarea, 
conditionată de punerea în 
funcţiune a unei capacitati de 
producţie a energiei care sa 
produca intr-un an echivalentul 
energiei produse in acelasi interval 
de sursa care este retrasa, producerii 
energiei electrice pe bază de lignit şi 
huilă, retragerea din exploatare şi 
închiderea capacităţii energetice 
totale instalate pe bază de lignit şi 
huilă de 4.920 MW, încetarea 
producţiei de lignit şi huilă, 
executarea lucrărilor de punere în 
siguranţă şi a lucrărilor de închidere şi 
ecologizare pentru cariere şi mine 
până la data de 31 decembrie 2032.

1. Având în vedere faptul că între 
principalele cauze ale crizei 
preţurilor la energie este 
diferenţa negativă între cantitatea 
de energie existentă şi cererea de 
energie din piaţă, este esenţial să 
nu scoatem surse de producere a 
energiei din sistem înainte de a 
pune capacităţi similare în loc. 
PNRR nu interzice punerea în 
funcţiune ale unor noi capacităţi 
înaintea eliminarii celor asumate 
2. Respins la vot 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

 
OUG 108/2022 

 
Text Senat 

 
Amendamente respinse 

Motivarea 
1. Argumente pentru susţinere 

2. Argumente pentru 
respingere

 
Cameră 

decizională 

Autor: Grup USR
9. d) la Complexul Energetic 

Hunedoara (CET Paroşeni)- 
închidere la 31 decembrie 2030; 
 

 La art. 4, alin. (1), lit. d) se abrogă. 
Autori:  
Senator PSD Oprea Radu-Ştefan 
Senator PSD Zamfir Daniel-Cătălin 
Senator PSD Resmeriţă Cornel 
Cristian 
Senator UDMR Antal Lóránt 
Senator UDMR Túros Lóránd 
Deputat PSD Intotero Natalia-Elena 
Deputat PSD Toma Ilie 
Deputat PSD Salan Viorel 

1.  
2. Respins la vot 

Camera 
Deputaţilor 

10. Art. 4. - (1) Capacităţile de producere 
a energiei electrice pe bază de lignit 
şi huilă rămase în funcţiune la 31 
decembrie 2021 se retrag din 
exploatare şi se vor închide sau 
conserva, după caz, astfel: 
 
 
 
 
 
a) la Societatea Complexul Energetic 
Oltenia - conform Planului de 
restructurare, aprobat prin Decizia 
C(2022) 553 final/26.01.2022, 
corelat cu punerea în funcţiune a 

 La articolul 4, alineatul (1), se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art. 4. - (1) Capacităţile de producere 
a energiei electrice pe bază de lignit şi 
huilă rămase în funcţiune la 31 
decembrie 2021 se pot închide, 
conserva, retrage din exploatare 
sau pune în rezervă operaţională, 
după caz, în condiţiile prevăzute la 
alin (3), astfel:  
a) cu obligaţia renegocierii Planului 
de restructurare al Complexului 
Energetic Oltenia, respectiv 
renegocierea capitolului C6- 
Energie din PNRR corelat cu 

1. Toate termenele asumate prin 
PNRR la capitolul Energie sunt 
depăşite, iar situatia actuală cu 
conflictul din Ucraina, lipsa 
gazelor ruseşti din consum, 
precum şi existenţa altor factori 
externi care au influenţat negativ 
piaţa energiei, au dus la întârzieri 
în derularea procesului 
investiţional, respectiv 
menţinerea în funcţiune a tuturor 
capacităţilor de lignit existente 
pentru asigurarea siguranţei şi 
adecvanţei SEN. Toate aceste 
aspecte impun renegocierea, 
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Nr. 
crt. 

 
OUG 108/2022 

 
Text Senat 

 
Amendamente respinse 

Motivarea 
1. Argumente pentru susţinere 

2. Argumente pentru 
respingere

 
Cameră 

decizională 

investiţiilor în capacităţi pe gaze 
naturale şi surse regenerabile de 
energie şi cu prevederile alin. (3), în 
limita capacităţii de transport a 
Reţelei Electrice Transport; 
 
b) la CET Craiova II - externalizată 
din Societatea Complexul Energetic 
Oltenia conform Planului de 
restructurare; 
c) la CET Govora - închidere la 31 
decembrie 2025; 
d) la Complexul Energetic 
Hunedoara (CET Paroşeni)- 
închidere la 31 decembrie 2030; 
e) la Centrala Iaşi II, UAT 
Municipiul Iaşi - închidere la 31 
decembrie 2025. 

punerea în funcţiune a investiţiilor în 
capacităţi pe gaze naturale şi surse 
regenerabile de energie şi cu 
prevederile alin. (3), în limita 
capacităţii de transport a Reţelei 
Electrice Transport; 
b) Nemodifîcat 
 
 
 
c) Nemodificat 
 
d) Nemodifîcat 
 
 
e) Nemodificat 
Autori: 
Deputat Mihai Weber (PSD) Deputat 
Claudiu Manta (PSD) Senator Ion 
Cristinel Rujan (PSD) 

respectiv modificarea Planului de 
restructurare la CEO. 
2. Respins la vot 
 

11. Art. 4. - (1) Capacităţile de producere 
a energiei electrice pe bază de lignit 
şi huilă rămase în funcţiune la 31 
decembrie 2021 se retrag din 
exploatare şi se vor închide sau 
conserva, după caz, astfel: 
a) la Societatea Complexul Energetic 
Oltenia - conform Planului de 

 Art. 4, alin. (1) lit a) (închidere 
Societatea Complexul Energetic 
Oltenia) se abrogă 
Art. 4, alin. (1) lit b) (închidere CET 
Craiova II) se abrogă 
Art. 4, alin. (1) lit c) (închidere GET 
Govora) se abrogă 
Art. 4, alin. (1) lit d) (închidere 

1. Nu mai există nicio motivație 
privind reducerea emisiilor CO2 
deoarece „din 1989 până în 2019, 
emisiile de gaze cu efect de seră 
ale României au scăzut cu 64%. 
Avem una dintre cele mai scăzute 
rate de emisii pe cap de locuitor 
din Uniunea Europeană. Între 
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Nr. 
crt. 

 
OUG 108/2022 

 
Text Senat 

 
Amendamente respinse 

Motivarea 
1. Argumente pentru susţinere 

2. Argumente pentru 
respingere

 
Cameră 

decizională 

restructurare, aprobat prin Decizia 
C(2022) 553 final/26.01.2022, 
corelat cu punerea în funcţiune a 
investiţiilor în capacităţi pe gaze 
naturale şi surse regenerabile de 
energie şi cu prevederile alin. (3), în 
limita capacităţii de transport a 
Reţelei Electrice Transport; 
b) la CET Craiova II - externalizată 
din Societatea Complexul Energetic 
Oltenia conform Planului de 
restructurare; 
c) la CET Govora - închidere la 31 
decembrie 2025; 
d) la Complexul Energetic 
Hunedoara (CET Paroşeni)- 
închidere la 31 decembrie 2030; 
e) la Centrala Iaşi II, UAT 
Municipiul Iaşi - închidere la 31 
decembrie 2025. 

Complexul Energetic Hunedoara 
(CET Paroșeni)) se abrogă 
Art. 4, alin. (1) lit e) (închidere 
Centrala Iași II, UAT Municipiul Iași) 
se abrogă 
Autori: Deputat Coleșa Ilie-Alin 
Deputat Mitrea Dumitrina 
Deputat Antonio Andruşceac 

1990 și 2019, România și-a redus 
și intensitatea emisiilor de CO2 
pe unitatea de PIB cu 77%, o rată 
mai mare decât dublul mediei 
globale”. Sunt cuvintele 
președintelui Iohannis la 
Conferința Națiunilor Unite 
privind schimbările climatice 
(COP26) din 2021 de la 
Glasgow. 
2. Respins la vot 

12. Art. 4. - (1) Capacităţile de producere 
a energiei electrice pe bază de lignit 
şi huilă rămase în funcţiune la 31 
decembrie 2021 se retrag din 
exploatare şi se vor închide sau 
conserva, după caz, astfel: 
a) la Societatea Complexul Energetic 
Oltenia - conform Planului de 

 Art. 4. - (1) Capacităţile de producere 
a energiei electrice pe bază de lignit şi 
huilă rămase în funcţiune la 31 
decembrie 2021 se retrag condiționat 
din exploatare şi se vor închide sau 
conserva, după caz, astfel: 
a) la Societatea Complexul Energetic 
Oltenia - conform Planului de 

1. Având în vedere faptul că între 
principalele cauze ale crizei 
preţurilor la energie este 
diferenţa negativă între cantitatea 
de energie existentă şi cererea de 
energie din piaţă, este esenţial să 
nu scoatem surse de producere a 
energiei din sistem înainte de a 
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Nr. 
crt. 

 
OUG 108/2022 

 
Text Senat 

 
Amendamente respinse 

Motivarea 
1. Argumente pentru susţinere 

2. Argumente pentru 
respingere

 
Cameră 

decizională 

restructurare, aprobat prin Decizia 
C(2022) 553 final/26.01.2022, 
corelat cu punerea în funcţiune a 
investiţiilor în capacităţi pe gaze 
naturale şi surse regenerabile de 
energie şi cu prevederile alin. (3), în 
limita capacităţii de transport a 
Reţelei Electrice Transport; 
 
b) la CET Craiova II - externalizată 
din Societatea Complexul Energetic 
Oltenia conform Planului de 
restructurare; 
 
 
 
 
 
 
c) la CET Govora - închidere la 31 
decembrie 2025; 
 
 
 
 
 
 

restructurare, aprobat prin Decizia 
C(2022) 553 final/26.01.2022, 
condiționat de punerea în funcţiune 
înainte de acest termen a investiţiilor 
în capacităţi pe gaze naturale şi surse 
regenerabile de energie şi cu 
prevederile alin. (3), în limita 
capacităţii de transport a Reţelei 
Electrice Transport; 
b) la CET Craiova II - externalizată 
din Societatea Complexul Energetic 
Oltenia conform Planului de 
restructurare condiționat de punerea 
în funcțiune a unei capacități de 
producție a energiei din orice altă 
sursă care să producă într-un an 
echivalentul energiei produse în 
același interval de sursa care este 
retrasă; 
c) la CET Govora - închidere la 31 
decembrie 2025, condiționat de 
punerea în funcțiune a unei 
capacități de producție a energiei 
din orice altă sursă care să producă 
într-un an echivalentul energiei 
produse în același interval de sursa 
care este retrasă; 
d) la Complexul Energetic Hunedoara 

pune capacităţi similare în loc. 
PNRR nu interzice punerea în 
funcţiune ale unor noi capacităţi 
înaintea eliminarii celor asumate 
2. Respins la vot 
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crt. 

 
OUG 108/2022 

 
Text Senat 

 
Amendamente respinse 

Motivarea 
1. Argumente pentru susţinere 

2. Argumente pentru 
respingere

 
Cameră 

decizională 

d) la Complexul Energetic 
Hunedoara (CET Paroşeni)- 
închidere la 31 decembrie 2030; 
 
 
 
 
 
 
e) la Centrala Iaşi II, UAT 
Municipiul Iaşi - închidere la 31 
decembrie 2025. 

(CET Paroşeni)- închidere la 31 
decembrie 2030 condiționat de 
punerea în funcțiune a unei 
capacități de producție a energiei 
din orice altă sursă care să producă 
într-un an echivalentul energiei 
produse în același interval de sursa 
care este retrasă; 
e) la Centrala Iaşi II, UAT Municipiul 
Iaşi - închidere la 31 decembrie 2025, 
condiționat de punerea în funcțiune 
a unei capacități de producție a 
energiei din orice altă sursă care să 
producă într-un an echivalentul 
energiei produse în același interval 
de sursa care este retrasă. 
Autor: Grup USR

13.  
 
 
(3) Capacităţile de producere a 
energiei electrice pe bază de lignit 
ale Societăţii Complexul Energetic 
Oltenia - S.A., respectiv grupurile 
energetice Turceni 4 şi 5, Işalniţa 7, 
Rovinari 4, 5 şi 6, în total 1.965 MW 
putere instalată, constituie rezervă 
tehnică în perioada 2023-2030, 

 La articolul 4, alineatul (3) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
(3) Capacităţile de producere a 
energiei electrice pe bază de lignit ale 
Societăţii Complexul Energetic 
Oltenia - S.A., respectiv grupurile 
energetice Turceni 4 şi 5, Işalniţa 7, 
Rovinari 4, 5 şi 6, în total 1.965 MW 
putere instalată, constituie rezervă 
operaţională, care presupune 

1.  
2. Respins la vot 
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Nr. 
crt. 

 
OUG 108/2022 

 
Text Senat 

 
Amendamente respinse 

Motivarea 
1. Argumente pentru susţinere 

2. Argumente pentru 
respingere

 
Cameră 

decizională 

pentru asigurarea funcţionării sigure 
şi stabile a Sistemului 
Electroenergetic Naţional. 
 

asigurarea personalului de 
exploatare, combustibil şi 
mentenanţă, la dispoziţia 
Dispecerului energetic naţional, din 
cadrul Companiei Naţionale de 
Transport al Energiei Electrice 
«Transelectrica» - S.A., pentru 
asigurarea siguranţei şi adecvanţei 
Sistemului eletroenergetic naţional, în 
perioada 2023-2032; 
Autori: 
Deputat Mihai Weber (PSD) Deputat 
Claudiu Manta (PSD) Senator Ion 
Cristinel Rujan (PSD) 

14.  
 
(3) Capacităţile de producere a 
energiei electrice pe bază de lignit 
ale Societăţii Complexul Energetic 
Oltenia - S.A., respectiv grupurile 
energetice Turceni 4 şi 5, Işalniţa 7, 
Rovinari 4, 5 şi 6, în total 1.965 MW 
putere instalată, constituie rezervă 
tehnică în perioada 2023-2030, 
pentru asigurarea funcţionării sigure 
şi stabile a Sistemului 
Electroenergetic Naţional. 
 

 Art. 4, alin. (3) se modifică și va 
avea următorul conținut:
(3) Capacitățile de producere a 
energiei electrice pe bază de lignit ale 
Societății Complexul Energetic 
Oltenia - S.A., respectiv grupurile 
energetice Turceni 4 și 5, Ișalnița 7, 
Rovinari 4, 5 și 6, în total 1.965 MW 
putere instalată, constituie rezervă 
tehnică de la data eventualei 
încetării producerii energiei 
electrice în unitățile menționate 
până cel puțin în anul 2050, pentru 
asigurarea funcționării sigure și 

1. Nu mai există nicio motivație 
privind reducerea emisiilor CO2 
deoarece „din 1989 până în 2019, 
emisiile de gaze cu efect de seră 
ale României au scăzut cu 64%. 
Avem una dintre cele mai scăzute 
rate de emisii pe cap de locuitor 
din Uniunea Europeană. Între 
1990 și 2019, România și-a redus 
și intensitatea emisiilor de CO2 
pe unitatea de PIB cu 77%, o rată 
mai mare decât dublul mediei 
globale”. Sunt cuvintele 
președintelui Iohannis la 
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crt. 

 
OUG 108/2022 

 
Text Senat 

 
Amendamente respinse 

Motivarea 
1. Argumente pentru susţinere 

2. Argumente pentru 
respingere

 
Cameră 

decizională 

stabile a Sistemului Electroenergetic 
Național.   
Autori: Deputat Coleșa Ilie-Alin 
Deputat Mitrea Dumitrina 
Deputat Antonio Andruşceac 

Conferința Națiunilor Unite 
privind schimbările climatice 
(COP26) din 2021 de la 
Glasgow.  
Doar anul 2050 constituie data 
limită a unei iluzorii și absurde 
neutralități climatice. 
Singura modalitate de trecere în 
rezervă a unor capacități de 
producție este între operatorul de 
sistem Transelectrica și 
producător a.î. producătorului să-
i poată fi asigurată o sursă de 
finanțare pentru punerea în 
rezervă a unor capacități de 
producție a energiei electrice. 
2. Respins la vot

15.  
 
 
(3) Capacităţile de producere a 
energiei electrice pe bază de lignit 
ale Societăţii Complexul Energetic 
Oltenia - S.A., respectiv grupurile 
energetice Turceni 4 şi 5, Işalniţa 7, 
Rovinari 4, 5 şi 6, în total 1.965 MW 
putere instalată, constituie rezervă 
tehnică în perioada 2023-2030, 

 La articolul 4, alineatul (3) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
Art. 4. - (3) Capacităţile de producere 
a energiei electrice pe bază de lignit 
ale Societăţii Complexul Energetic 
Oltenia S.A., intră în rezervă 
tehnică conditionat de existenta în 
România a unor capacităţi de 
producţie a energiei electrice care 
să producă în timpul unui an 

1. In contextul in care la nivel 
european au fost repornite 
capacitati de productie a energiei 
electrice pe baza de carbune, in 
contextul in care la granitele 
Romaniei este un conflict militar, 
Romania nu isi permite sa trimita 
pe drumul spre moarte capacitati 
functionale de productie a 
energiei electrice, ci dimpotriva, 
are o serie de argumente pentru a 
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crt. 

 
OUG 108/2022 

 
Text Senat 

 
Amendamente respinse 

Motivarea 
1. Argumente pentru susţinere 

2. Argumente pentru 
respingere

 
Cameră 

decizională 

pentru asigurarea funcţionării sigure 
şi stabile a Sistemului 
Electroenergetic Naţional. 
 

cantitatea totală de energie produsa 
la nivel national in anul 
calendaristic 2020. 
Ulterior, la intrarea in rezerva 
tehnica Autoritatea Naţională de 
Reglementare în Domeniul Energiei 
în calitate de autoritate competentă 
va elabora legislaţia secundară 
necesară pentru încheierea 
contractelor pentru servicii de 
sistem între operatorul de transport 
şi producător. 
Autor: Grup USR 

relaxa conditiile din planul de 
restructurare al Complexului 
Energetic Oltenia 
Având în vedere că singura 
modalitate prin care se pot 
menţine în rezervă capacităţile 
energetice este prin încheierea 
unui contract între operatorul de 
sistem Transelectrica şi 
producător astfel încât 
producătorului să îi poată fi 
asigurată o sursă sigură de venit 
pentru continuarea activităţii în 
grupurile scoase din funcţiune 
propunem amendarea articolului. 
2. Respins la vot

16.  
 
 
(4) Pentru asigurarea siguranţei şi 
stabilităţii Sistemului 
electroenergetic naţional, termenul 
de închidere prevăzut pentru 
grupurile energetice Rovinari 3 şi 
Turceni 7, totalizând 660 MW (cu 
termen de închidere în PNRR 31 
decembrie 2022), poate fi amânat în 
situaţii justificate la solicitarea 

 La articolul 4, alineatul (4) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
(4) Pentru asigurarea siguranţei şi 
stabilităţii Sistemului electroenergetic 
naţional, termenul de închidere a 
grupurilor energetice Rovinari 3 şi 
Turceni 7, totalizând 660 MW, poate 
fi amânat acestea urmând a fi 
trecute în rezervă operaţională, în 
perioada 2023-2032.  
Autori:

1. Rezerva tehnică nu este 
suficientă pentru repomirea 
grupurilor la solicitarea DEN, 
nefîind asigurate condiţiile de 
mentenanţă, personal şi 
combustibil, pentru a fi 
operaţional, în condiţii optime, în 
orice moment 
2. Respins la vot 
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OUG 108/2022 

 
Text Senat 

 
Amendamente respinse 

Motivarea 
1. Argumente pentru susţinere 

2. Argumente pentru 
respingere

 
Cameră 

decizională 

Operatorului de transport şi sistem, 
Compania Naţională de Transport al 
Energiei Electrice "Transelectrica" - 
S.A. şi se constituie rezervă tehnică 
în perioada 2023-2026. 

Deputat Mihai Weber (PSD) Deputat 
Claudiu Manta (PSD) Senator Ion 
Cristinel Rujan (PSD) 

17.  
 
(4) Pentru asigurarea siguranţei şi 
stabilităţii Sistemului 
electroenergetic naţional, termenul 
de închidere prevăzut pentru 
grupurile energetice Rovinari 3 şi 
Turceni 7, totalizând 660 MW (cu 
termen de închidere în PNRR 31 
decembrie 2022), poate fi amânat în 
situaţii justificate la solicitarea 
Operatorului de transport şi sistem, 
Compania Naţională de Transport al 
Energiei Electrice "Transelectrica" - 
S.A. şi se constituie rezervă tehnică 
în perioada 2023-2026. 
 

 Art. 4, alin. (4) se modifică și va 
avea următorul conținut:
(4) Pentru asigurarea siguranței și 
stabilității Sistemului electroenergetic 
național, termenul de închidere 
prevăzut pentru grupurile energetice 
Rovinari 3 și Turceni 7, totalizând 660 
MW (cu termen de închidere în PNRR 
31 decembrie 2022), poate fi amânat 
în situații justificate la solicitarea 
Operatorului de transport și sistem, 
Compania Națională de Transport al 
Energiei Electrice „Transelectrica“ - 
S.A. și se constituie rezervă tehnică de 
la data eventualei încetării 
producerii energiei electrice în 
unitățile menționate până cel puțin 
în anul 2050. În situație trecerii în 
rezervă tehnică a unei unități de 
producție energie electrică dintre 
unitățile menționate, Autoritatea 
Națională de Reglementare în 
Domeniul Energiei, în calitate de

1. Nu mai există nicio motivație 
privind reducerea emisiilor CO2 
deoarece „din 1989 până în 2019, 
emisiile de gaze cu efect de seră 
ale României au scăzut cu 64%. 
Avem una dintre cele mai scăzute 
rate de emisii pe cap de locuitor 
din Uniunea Europeană. Între 
1990 și 2019, România și-a redus 
și intensitatea emisiilor de CO2 
pe unitatea de PIB cu 77%, o rată 
mai mare decât dublul mediei 
globale”. Sunt cuvintele 
președintelui Iohannis la 
Conferința Națiunilor Unite 
privind schimbările climatice 
(COP26) din 2021 de la 
Glasgow.  
Doar anul 2050 constituie data 
limită a unei iluzorii și absurde 
neutralități climatice. 
Singura modalitate de trecere în 
rezervă a unor capacități de 
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OUG 108/2022 

 
Text Senat 

 
Amendamente respinse 

Motivarea 
1. Argumente pentru susţinere 

2. Argumente pentru 
respingere

 
Cameră 

decizională 

autoritate competentă, va elabora 
legislația secundară necesară 
încheierea contractelor pentru 
servicii de sistem între operatorul 
de transport și producător. 
Autori: Deputat Coleșa Ilie-Alin 
Deputat Mitrea Dumitrina 
Deputat Antonio Andruşceac 

producție este între operatorul de 
sistem Transelectrica și 
producător a.î. producătorului să-
i poată fi asigurată o sursă de 
finanțare pentru punerea în 
rezervă a unor capacități de 
producție a energiei electrice. 
2. Respins la vot

18.  
 
 
(7) Capacitatea de producere a 
energiei electrice pe bază de huilă 
din cadrul Complexului Energetic 
Hunedoara, respectiv grupul 
energetic Paroşeni 4, cu o putere 
instalată de 150 MW, va asigura, 
până la finalul anului 2030, 
neutralizarea huilei rezultată ca 
urmare a lucrărilor de punere în 
siguranţă a zăcămintelor de huilă. 

 La articolul 4, alineatul (7) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
(7) Capacitatea de producere a 
energiei electrice pe bază de huilă din 
cadrul Complexului Energetic 
Hunedoara, respectiv grupul energetic 
Paroşeni 4, cu o putere instalată de 
150 MW, va asigura, până la finalul 
anului 2032, neutralizarea huilei 
rezultată ca urmare a lucrărilor de 
punere în siguranţă a zăcămintelor de 
huilă. 
Autor: Toma Ilie, Intotero Natalia, 
Salan Viorel,

1. 
2. Respins la vot 
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Deputaţilor 

19.  
 
 
c) Exploatările miniere ale 
Complexului Energetic Hunedoara:

 La articolul 6, alineatul (1), litera c) 
se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
c) Exploatările miniere ale 
Complexului Energetic Hunedoara:

1. 
2. Respins la vot 
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OUG 108/2022 

 
Text Senat 

 
Amendamente respinse 

Motivarea 
1. Argumente pentru susţinere 

2. Argumente pentru 
respingere

 
Cameră 

decizională 

(i) Lupeni şi Lonea - lucrări de 
punere în siguranţă, închidere şi 
ecologizare până la 31 decembrie 
2026; 
(ii) Livezeni şi Vulcan - lucrări de 
punere în siguranţă, închidere şi 
ecologizare până la 31 decembrie 
2032. 
 

(i) Lupeni şi Lonea - lucrări de punere 
în siguranţă, închidere şi ecologizare 
până la 31 decembrie 2032; 
 
(ii) Livezeni şi Vulcan - lucrări de 
punere în siguranţă, închidere şi 
ecologizare până la 31 decembrie 
2032. 
Autor: Toma Ilie, Intotero Natalia, 
Salan Viorel  

20.  
 
 
c) Exploatările miniere ale 
Complexului Energetic Hunedoara: 
(i) Lupeni şi Lonea - lucrări de 
punere în siguranţă, închidere şi 
ecologizare până la 31 decembrie 
2026; 
(ii) Livezeni şi Vulcan - lucrări de 
punere în siguranţă, închidere şi 
ecologizare până la 31 decembrie 
2032. 
 

 La articolul 6, alineatul (1), litera c) 
se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
c) exploatările miniere ale 
Complexului Energetic Hunedoara: 
Lupeni, Lonea, Livezeni şi Vulcan – 
lucrări de punere în siguranţă, 
închidere şi ecologizare până la 31 
decembrie 2032. 
Autori:  
Senator PSD Oprea Radu-Ştefan 
Senator PSD Zamfir Daniel-Cătălin 
Senator PSD Resmeriţă Cornel 
Cristian 
Senator UDMR Antal Lóránt 
Senator UDMR Túros Lóránd 
Deputat PSD Intotero Natalia-Elena 
Deputat PSD Toma Ilie 

1.  
2. Respins la vot 
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Cameră 

decizională 

Deputat PSD Salan Viorel 
21. Art. 6. - (1) Carierele de lignit şi 

exploatările miniere de huilă se 
închid şi se ecologizează după cum 
urmează: 
a) Carierele Complexului Energetic 
Oltenia - conform Planului de 
restructurare, aprobat prin Decizia 
C(2022) 553 final/26.01.2022, 
corelat cu necesarul de lignit pentru 
grupurile energetice prevăzute la art. 
4 alin. (1) lit. a) şi b) ce vor asigura 
funcţionarea sigură şi stabilă a 
Sistemului electroenergetic naţional 
şi în concordanţă cu lucrările de 
punere în siguranţă cu extracţie de 
lignit prevăzute în Planul de 
închidere a activităţii (PIA) pentru 
fiecare carieră; 
b) Carierele Alunu şi Berbeşti (CET 
Govora)- închidere şi ecologizare 
până la 31 decembrie 2027; 
c) Exploatările miniere ale 
Complexului Energetic Hunedoara: 
(i) Lupeni şi Lonea - lucrări de 
punere în siguranţă, închidere şi 
ecologizare până la 31 decembrie 
2026; 

 Art. 6, alin (1) lit. a) - Carierele 
Complexului Energetic Oltenia – se 
abrogă 
Art. 6, alin (1) lit. b) - Carierele Alunu 
și Berbești (CET Govora) – se abrogă 
Art. 6, alin (1) lit. a) - Exploatările 
miniere ale Complexului Energetic 
Hunedoara - (i) Lupeni și Lonea și (ii) 
Livezeni și Vulcan – se abrogă 
Autori: Deputat Coleșa Ilie-Alin 
Deputat Mitrea Dumitrina 
Deputat Antonio Andruşceac 

1. Motivația acestei legi este 
reducerea emisiilor de CO2 cu 
55% până în 2030, raportat la 
anul 1990. 
Nu există nicio motivație reală 
legată de protecția mediului și 
nici măcar una logică pentru 
atingerea acestui obiectiv aberant 
și sinucigaș. Emisiile de CO2 
generate de om la nivel global 
sunt de aprox. 3%, din care UE 
contribuie cu aprox. 7% (8% la 
nivelul anului 2019, incluzând 
emisiile Marii Britanii). Fit for 
55% ar însemna o reducere 
globală cu aprox. 0,1%, adică o 
parte la o mie – nimic! Acest 
lucru în condițiile în care 
industria cu emisii de CO2 nu ar 
migra în alte țări. 
În plus, nu mai există nicio 
motivație privind reducerea 
emisiilor CO2 deoarece „din 
1989 până în 2019, emisiile de 
gaze cu efect de seră ale 
României au scăzut cu 64%. 
Avem una dintre cele mai scăzute 
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Cameră 
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(ii) Livezeni şi Vulcan - lucrări de 
punere în siguranţă, închidere şi 
ecologizare până la 31 decembrie 
2032. 

rate de emisii pe cap de locuitor 
din Uniunea Europeană. Între 
1990 și 2019, România și-a redus 
și intensitatea emisiilor de CO2 
pe unitatea de PIB cu 77%, o rată 
mai mare decât dublul mediei 
globale”. Sunt cuvintele 
președintelui Iohannis la 
Conferința Națiunilor Unite 
privind schimbările climatice 
(COP26) din 2021 de la 
Glasgow. 
2. Respins la vot

22.  
 
 
(2) Măsurile de sprijin prevăzute la 
alin. (1) se stabilesc, în funcţie de 
durata normală de funcţionare a 
capacităţilor modernizate sau 
retehnologizate oprite înainte de 
expirarea termenului duratei normale 
de funcţionare, de către Ministerul 
Energiei, în calitate de minister de 
resort, cu respectarea prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 77/2014 privind procedurile 
naţionale în domeniul ajutorului de 

 La articolul 7, alineatul 2 se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
(2) Măsurile de sprijin prevăzute la 
alin. (1) se stabilesc, în funcţie de 
durata normală de funcţionare și a 
costurilor de funcționare ale 
capacităţilor modernizate sau 
retehnologizate oprite înainte de 
expirarea termenului duratei normale 
de funcţionare, de către Ministerul 
Energiei, în calitate de minister de 
resort, cu respectarea prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 77/2014 privind procedurile 

1. Pentru a asigura acoperirea 
costurilor de menținere în rezervă
2. Respins la vot 
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Cameră 
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stat, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii concurenţei 
nr. 21/1996, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 20/2015, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, şi Comunicării Comisiei 
2022/C 80/01 - Orientările din 2022 
privind ajutoarele de stat pentru 
climă, protecţia mediului şi energie. 
 

naţionale în domeniul ajutorului de 
stat, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii concurenţei 
nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 20/2015, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, şi Comunicării Comisiei 
2022/C 80/01 - Orientările din 2022 
privind ajutoarele de stat pentru climă, 
protecţia mediului şi energie. 
Autor: Grup USR

23.   La articolul 7, după alineatul (5) se 
introduce un nou alineat, alin.(6), 
cu următorul cuprins: 
(6) În cazul în care ajutorul de stat 
prevăzut la alineatele (3), (4) şi (5) 
nu sunt aprobate de Comisia 
Europeană, Ministerul Energiei va 
asigura măsuri compensatorii 
pentru a garanta siguranta 
Sistemului Energetic National. 
Autor: Grup USR 

1. Ministerul Energiei are 
responsabilitatea de a veni cu 
măsuri compensatorii în cazul în 
care Comisia Europeană nu va 
aproba ajutorul de stat. 
2. Respins la vot 

Camera 
Deputaţilor 

24. Art. 19. - În situaţie de criză 
energetică, Guvernul României, la 
propunerea Ministerului Energiei, 
poate, prin hotărâre, să aprobe 
amânarea închiderii unor capacităţi 
energetice cu funcţionare pe cărbune 

 Articolul 19 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 19. - În situaţie de criză 
energetică sau în cazul insuficienţei 
unei resurse energetice, Guvernul 
României, la propunerea Ministerului 

1. Având în vedere situaţia 
actuală. precum şi proiecţiile 
viitoare privind mixul energetic, 
considerăm că este necesară o 
clarificare a termenului de criză 
energetică.. S-a observat că în 
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respingere

 
Cameră 

decizională 

şi a exploatărilor miniere aferente 
sau repornirea grupurilor energetice 
închise şi a exploatărilor miniere 
aferente, cu respectarea legislaţiei de 
mediu şi a termenului de finalizare a 
decarbonizării sectorului energetic 
prevăzut la art. 3 şi în corelare cu 
măsurile cuprinse în planurile de 
urgenţă aferente sectorului energetic.

Energiei, poate, prin hotărâre, să 
aprobe amânarea închiderii unor 
capacităţi energetice cu funcţionare pe 
cărbune şi a exploatărilor miniere 
aferente sau repornirea grupurilor 
energetice închise şi a exploatărilor 
miniere aferente, cu respectarea 
legislaţiei de mediu şi a termenului de 
finalizare a decarbonizării sectorului 
energetic prevăzut la art. icolul 3 şi în 
corelare cu măsurile cuprinse în 
planurile de urgenţă aferente 
sectorului energetic.” 
Autori: 
Deputat Mihai Weber (PSD) Deputat 
Claudiu Manta (PSD) Senator Ion 
Cristinel Rujan (PSD) 

momentele de criză, sunt 
necesare activarea unor resurse 
energetice aflate în conservare 
sau rezervă operaţională. pentru a 
acoperi deficitul de anumite 
resurse energetice: (ex: gazul 
rusesc), prin apelarea Ia cărbune 
(ex: Germania) 
2. Respins la vot 
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