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„Consiliul Economic şi Social este organ consultativ al Parlamentului şi al Guvernului in domeniHe de specialtate 
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Biroul permanent al Senatułui 
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AVIZ 

referitor la propunerea legislativă pentru plafo re preturikr r 1 ~.~ ~ 

electrică şi gaze pentru consumatorii casnici ([s413/17!2'I2) 

In temeiul art. 2 aim . (1) din Legea nr. 248/2013 privin 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi coy 

lit, a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Ec 

®r ~ ~.~n.~zare ~.~ 

er:je 

0 şi funcţ~on~:~ rea 

pletrile ulteri 
0 

are, art, 11 

nomic S®cid fist sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative pentru plafonaeí I.~returil®r is' enĚr.~-ie el/eetrieă şi 
gaze pentru consumatorii casnici (b413/17.09.2021). 
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CONSILIUL ECONOMIC ŞI SICI 

În  temeiul art. 5 lit, a) din Legea nr. 248/2013 privin. .r  niz<.hrea  n cţi n°.:rea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările si ci,rn~,ičtrile 3teriore, î1 ~edia, 

din data de 28.09.2021, desfăşurată online, conform z.revederilor H®tăr ~trii Plenul 

nr.25/04.03.2021, avizează FAVORABIL prezentul proiect dč ct rí.rgntiv, Cu urrnăt.' rele 

observatii: ~ 

• se impune a fi precizat foarte clar cât din fondul ce urmează fi cinstituit v fi alimen$at 

de la bugetul de stat şi cât din suprataxarea producătoril.ro S.ci liz~: re 1~.i t.ţi cet:l$enii

costurilor generate de compensarea furnizorilor este neeci-~ °t.Lbil , c.sturite trebuind s:d fîe 

suportate de cei responsabili. 
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