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Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale
Nr.XXI/131/03.05.2022
RAPORT
La Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2022 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile
aplicabile clienţilor fînali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31
martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei
în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale, prin adresa nr.
L211/2022, a fost sesizată de către Biroul permanent al Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării
raportului asupra Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2022
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile
aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31
martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei,
iniţiat de către Guvernul României.
Dezbaterile asupra proiectului de lege au avut loc în şedinţa din 03 mai 2022.
în conformitate cu prevederile art. 63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, la dezbateri au participat reprezentanţii: Ministerului Energiei, Autorităţii Naţionale
de Reglementare în Domeniul Energiei, Federaţiei Patronale Petrol şi Gaze.
Proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energiei electrice şi gaze naturale în perioada
1 aprilie 2022 - 31 martie, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul
energiei, în scopul clarificării unor prevederi ale acesteia.
în concret, pentru a nu crea un tratament discriminatoriu între clienţii casnici de gaze naturale care, în
perioada 1 aprilie - 31 octombrie 2022, beneficiază de un preţ plafonat, scopul utilizării gazelor naturale
fiind în principal prepararea apei calde şi clienţii casnici ai sistemelor de încălzire termice centralizată care,
având în vedere că producătorii de energie termică nu beneficiază de nici o schemă de sprijin în aceeaşi
perioadă pentru cantitatea de gaze naturale destinată consumului populaţiei, vor trebui să achiziţioneze
gazele naturale la preţul pieţei, costul acestora regăsindu-se în preţul plătit de către clienţi.
De asemenea, se reglementează procedura de regularizare, de recuperare a unor costuri aferente
lunilor noiembrie 2021, decembrie 2021, ianuarie 2022, februarie 2022 şi martie 2022, având în vedere
raportările operatorilor cu privire la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 din aceeaşi
perioadă. Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei a constatat ca au fost raportate date în
vederea verificării şi determinării sumelor solicitate spre decontare de la bugetul de stat, ce cuprinde în mod
eronat, cu titlu de exemplu, achiziţii de energie electrică şi/sau gaze naturale aferente dezechilibrelor sau date
de achiziţie ce nu cuprindeau toate contractele de achiziţii cu livrare în luna de raportare, contrar dispoziţiilor
legale. Odată cu introducerea noţiunii de regularizare este posibil şi necesar a permite operatorilor beneficiari
să poată interveni şi corecta erorile încărcate în platforma IT puse la dispoziţie de către Autoritatea Naţională
de Reglementare în domeniul Energiei, în egală măsură să refacă şi să redepună cererile de decontare
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respectiv a declaraţiilor pe propria răspundere aferente, atât către Ministerul Energiei, cât şi în atenţia
Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, conform procedurii de decontare.
Sub acest aspect, pentru o mai precisă reglementare legislativă, sunt cuprinse 4 noi anexe ce clarifică
modalitatea practică de încărcare a datelor pe platforma informatică (platforma IT), pusă la dispoziţie de
către Autoritatea Naţională pentru Reglementare în domeniul Energiei, însoţite de instrucţiuni precise pentru
a nu se mai crea confuzii.
De altfel, s-au introdus măsuri de respectare şi conştientizare a importanţei prevederilor actului
normativ, prin reglementarea de sancţiuni la adresa acelor operatori ce nu înţeleg să respecte modalitatea,
cuprinsul şi instrucţiunile aferente procedurii de încărcare a datelor în vederea verificării şi determinării
sumelor solicitate a fi decontate de la bugetul statului.
Prin urmare, prin acordarea unei scheme de sprijin pentru consumatorii casnici şi non - casnici, în
vederea asigurării în plan economic şi social a unui nivel ridicat de protecţie a vieţii, sănătăţii şi securităţii
consumatorilor, precum şi garantării dreptului acestora cu privire la continuarea activităţii economice şi a
traiului de zi cu zi în condiţii decente, impactul este favorabil.
Pe de altă parte, actul normativ va sprijini agenţii economici care se confrunta cu creşterile accentuate
de preţuri la energie electrică şi gaze naturale şi vor asigura sustenabilitatea economiei naţionale, evitându-se
disfuncţionalităţi majore în lanţurile de producţie şi distribuţie pe toate segmentele de piaţă, de la industria
prelucrătoare până la piaţa de consum şi se acordă sprijin pentru plata facturilor la energie electrică unei
categorii extinse de consumatori casnici pentru a nu fi agravat nivelul de sărăcie energetică.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri, proiectul de lege.
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a emis adresa nr. 3279/2022;
Consiliul Concurenţei a avizat prin adresa nr. 4567/2022, proiectul de lege.
Comisia economică, industrii şi servicii a adoptat aviz favorabil.
Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a transmis aviz favorabil.
Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a adoptat aviz favorabil.
Membrii comisiei au analizat proiectul de lege, punctele de vedere exprimate, avizele primite şi au
hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte raport de admitere, cu amendamente respinse, care se
regăsesc în anexa nr. 1.
Faţă de cele prezentate. Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale supune
Plenului Senatului pentru dezbatere şi adoptare raportul de admitere, cu amendamente respinse şi
proiectul de lege.
în raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare şi
urmează a fi supusă votului în conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din Constituţia României,
republicată.
Potrivit prevederilor art.75 alin.ţl) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92, alin.(7), pct.l
din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. Senatul este prima
Cameră sesizată.
PREŞEDINTE,
Senator Istvân-Lorânt ANTAL

/ SECRETAR,
SenatoixOjrnel-flristian R,

ERIŢA
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Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale

Anexa la raport nr. XXJ/131/2022

Amendamente respinse
la Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în
perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei

(L2n din 2022)
Nr.crt.

Text

Text

Text L 211/2022

Ordonanţa de urgenţă nr.
27/2022 privind măsurile
aplicabile clienţilor finali
din
piaţa de energie
electrică şi gaze naturale
în perioada 1 aprilie 202231 martie 2023, precum şi
pentru
modificarea
şi
completarea unor acte
normative din domeniul
energici

Ordonanţa de urgenţă
nr.
42/2022
pentru
modificarea
şi
completarea
Ordonanţei de urgenţă
a
Guvernului
nr.
27/2022
privind
măsurile
aplicabile
clienţilor
finali
din
piaţa
de
energie
electrică
şi
gaze
naturale în perioada 1
aprilie 2022-31 martie
2023, precum şi pentru
modificarea
Şi
completarea unor acte
din
normative
domeniul energici

Proiect de lege privind
aprobarea Ordonanţei de
urgenţă
a
Guvernului
pentru
nr.42/2022
modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a
nr.27/2022
Guvernului
privind măsurile aplicabile
clienţilor finali din piaţa de
energie electrică şi gaze
naturale în perioada 1
aprilie
2022-31
martie
2023, precum şi pentru
modificarea şi completarea
unor acte normative din
domeniul energici

AMENDAMENTE

Motivare

1

Articol unic. - Se aprobă
Ordonanţa
de
urgenţă
42/2022 pentru modificarea
şi completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.
27/2022 privind măsurile
aplicabile clienţilor finali
din piaţa de energie electrică
şi gaze naturale în perioada
1 aprilie 2022- 31 martie
2023, precum şi pentru
modificarea şi completarea
unor acte normative din
domeniul energiei.
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Articol unic. - Se aprobă
Ordonanţa de urgenţă
pentru
42/2022
modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 27/2022
privind măsurile aplicabile
clienţilor finali din piaţa de
energie electrică şi gaze
naturale în perioada 1
aprilie 2022-31 martie
2023, precum şi pentru
modificarea şi completarea
unor acte normative din
domeniul energiei, cu
următoarele modificări şi
completări:

m
vedere
Având
modificările şi completările
OUG 42/2022, se impune
modificarea şi completarea
textului legii de aprobare
înregistrat sub numărul
L211/2022.
Amendament respins cu
majoritate de voturi de
membrii Comisiei pentru
energie,
infrastructură
energetică
şi
resurse
minerale

Senator
Dragoş Popescu, Senator
Cosmin Poteraş

Iniţiatori:
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Art. 1
(1) Prin derogare de la
prevederile art. 80 alin. (2)
din Legea energiei electrice
şi a gazelor naturale nr.
123/2012, cu modificările şi

La articolul I, punctul 1 se Se impune modificarea
modifică şi va avea punctului 1 al OUG
42/2022 care modifică la
următorul cuprins:
rândul său OUG 27/2022
vederea
asigurării
„1. Articolul 1 se modifică în
şi va avea următorul nediscriminării şi a unei
aplicări corecte, uniforme.
cuprins:
«(1) Prin derogare de la echitabile a legii.
prevederile art. 80 alin. (2) La momentul de faţă,
din
Legea
energiei actuala fizionomie a OUG
prevede
trei
electrice şi a gazelor 27/2022
naturale nr. 123/2012, cu categorii de clienţi casnici:
2

completările
ulterioare,
pentru consumul realizat în
perioada 1 aprilie 2022 -31
martie 2023, preţul final
facturat de către furnizorii
energie
de
electrică/operatorii
de
distribuţie
de
energie
asigură
electrică
care
revânzarea
energiei
electrice este:

modificările
Şl
completările
ulterioare,
pentru consumul realizat
în perioada 1 aprilie 2022 31 martie 2023, preţul
final facturat de către
furnizorii
de energie
electrică/operatorii
de
distribuţie
de energie
electrică
care asigură
energiei
revânzarea
electrice, prin raportare
la consumul mediu lunar
realizat la locul de
consum în anul 2021, se
calculează astfel :

a) maximum 0,68 lei/kWh,
cu TVA inclus, în cazul
clienţilor casnici al căror
consum
mediu
lunar
realizat la locul de consum
în anul 2021 este mai mic
sau egal cu 100 KWh;
b) maximum 0,8 lei/kWh, cu
TVA inclus, în cazul
clienţilor casnici al căror
consum
mediu
lunar
realizat la locul de consum
în anul 2021 este cuprins
între 100 kWh şi 300 KWh
inclusiv;
c) maximum 1 leu/kWh, cu
TVA inclus, în cazul

a)pentru clienţii casnici,
pentru primii 100 kWh
inclusiv, preţul este de
maximum 0,68 lei/kWh,
cu TVA inclus, iar
pentru excedentul de
consum de peste 100
kWh, dar până în 300
kWh inclusiv, preţul este
0,8
maximum
de
lei/kWh.
b) pentru toţi clienţii
noncasnici, preţul este de
maximum 1 leu/kWh, cu
TVA inclus.

1. La articolul 1 alineatul
(2), litera b) se modifică
şi va avea următorul
cuprins:
”b) maximum
0,37
lei/kWh, cu TVA inclus,
în
cazul
clienţilor
noncasnici
al
căror
consum anual de gaze
naturale realizat în anul
2021 la locul de consum
este de cel mult 50.000
MWh, precum şi în
cazul producătorilor de

cei care au un consum
mediu lunar pe anul 2021 de
până la lOOkWh, cei care au
un consum lunar mediu pe
anul 2021 între 100 şi 300
kWh şi cei care depăşesc
300 kWh.
Astfel,
OUG
42/2022
propune stabilirea unui preţ
de consum în funcţie de
apartenenţa unui
client
casnic la una dintre cele 3
categorii.
Dar, OUG 42/2022 nu ţine
cont de următorul aspect:
Un client casnic beneficiază
de un preţ de 0,8 lei/kWh în
ipoteza în care are un
consum mediu lunar de
300kWh în anul 2021. Cu
toate acestea, dacă acesta
are un cosum de 301 kWh,
automat pierde beneficiul
acordat de stat, fiind direct
obligat să aplice un preţ
mult mai mare. Aşadar,
pentru o aplicare corectă, se
acordarea
impune
beneficiilor tuturor clienţilor
casnici, pe fiecare interval
de consum: până la 100
kWh, între lOOkWh şi 300
kWh şi peste 300 kWh.
Aşadar, orice client va
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clienţilor noncasnici.

(2)Prin derogare de la
prevederile art. 180 alin. (1)
din Legea nr. 123/2012, cu
modificările şi completările
ulterioare, pentru consumul
realizat în perioada 1 aprilie
2022 -31 martie 2023,
preţul final facturat de către
furnizorii de gaze naturale
este:
a) maximum 0,31 lei/kWh,
cu TVA inclus, în cazul
clienţilor casnici;
b) maximum 0,37 lei/kWh,
cu TVA inclus, în cazul
clienţilor noncasnici al
căror consum anual de gaze
naturale realizat în anul
2021 la locul de consum
este de cel mult 50.000
MWh, precum şi în cazul
producătorilor de energie
destinată
termică
consumului altor clienţi
decât cei prevăzuţi la art.
12.
(3)Preţul final facturat
prevăzut la alin. (1) lit. a) se
aplică şi în cazul locurilor
de consum ale clienţilor
casnici racordate începând

energie termică."

(2) Prin derogare de la
prevederile art. 180 alin.
nr.
din
Legea
(1)
123/2012, cu modificările
şi completările ulterioare,
pentru consumul realizat
în perioada 1 aprilie 2022 31 martie 2023, preţul
final facturat de către
furnizorii de gaze naturale
este:
a) maximum 0,31 lei/kWh,
cu TVA inclus, în cazul
casnici;
clienţilor
b) maximum 0,37 lei/kWh,
cu TVA inclus, în cazul
clienţilor noncasnici al
căror consum anual de
gaze naturale realizat în
anul 2021 la locul de
consum este de cel mult
50.000 MWh, precum şi
în cazul producătorilor
de energie termică.
(3)Preţul final facturat
prevăzut la alin. (1) lit. a)
se aplică şi în cazul
locurilor de consum ale
clienţilor casnici racordate
începând cu data de 1
ianuarie 2022.

beneficia de plafonarea
preţurilor pentru primii 100,
respectiv
300
kWh.
Cosnumul ce depă şeşte 300
kWh va fi facturat fără a se
ţine cont de plafonările din
buG 27/2022.
Amendament respins cu
majoritate de voturi de
membrii Comisiei pentru
energie,
infrastructură
şi
resurse
energetică
minerale
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cu data de 1 ianuarie 2022.
(4)Preţul
final
facturat
prevăzut la alin. (l) lit. c) şi
alin. (2) lit. b) se aplică şi în
cazul locurilor de consum
ale clienţilor noncasnici
racordate începând cu data
de 1 ianuarie 2022.
(5)Prin excepţie de la
prevederile alin. (1), în
cazul locurilor de consum
ale clienţilor casnici dintr un condominiu, racordate
printr -o instalaţie comună
cu un singur contor de
măsurare, pentru încadrarea
în tranşele de consum
prevăzute la alin. (1) lit. a)
şi b), consumul fiecărui
proprietar se determină prin
împărţirea consumului total
al
asociaţiei
de
proprietari/locatari
înregistrat în anul 2021,
respectiv 2022 în situaţia
prevăzută la alin. (9), la 12
şi la numărul de spaţii
locative care fac parte din
respectivul condominiu.
(6)Pentru calcul la fiecare
spaţiu
locativ
din
condominiu, consumul de
naturale/energie
gaze

(4)Preţul final facturat
prevăzut la alin. (1) lit. b)
şi alin. (2) lit. b) se aplică
şi în cazul locurilor de
consum
ale
clienţilor
racordate
noncasnici
începând cu data de 1
ianuarie 2022.
(5) Prin excepţie de la
prevederile alin. (1), în
cazul locurilor de consum
ale clienţilor casnici dintr un condominiu, racordate
printr -o instalaţie comună
cu un singur contor de
măsurare, pentru preţului
calculat conform alin. (1 )
lit. a), consumul fiecărui
proprietar se determină
prin împărţirea consumului
total al asociaţiei de
proprietari/locatari
înregistrat în anul 2021,
respectiv 2022 în situaţia
prevăzută la alin. (9), Ia 12
şi la numărul de spaţii
locative care fac parte din
respectivul condominiu.
(6)Pentru calcul la fiecare
spaţiu
locativ
din
condominiu, consumul de
gaze
naturale/energie
electrică se determină prin
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împărţirea
consumului
total anual al asociaţiei de
proprietari/locatari
la
numărul de spaţii locative
care
fac
parte
din
respectivul condominiu.

electrică se determină prin
împărţirea consumului total
anual al asociaţiei de
proprietari/locatari
la
numărul de spaţii locative
care
fac
parte
din
respectivul condominiu.
(7)ln cazul cartierelor de tip
rezidenţial pentru
care
furnizorii
au încheiate
contracte de furnizare cu
respectiv
primăriile,
dezvoltatorii
imobiliari/asociaţiile
de
proprietari ale dezvoltărilor
imobiliare, iar locurile de
consum
ale
clienţilor
casnici sunt facturate la
comun printr-o singură
factură, pentru determinarea
consumului
aferent
respectivelor contracte şi
împărţirea
la
nivelul
beneficiarilor consumatori La articolul. 1, alineatul
casnici
sunt
aplicabile (8) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
dispoziţiile alin. (5) şi (6).

{7)în cazul cartierelor de
tip rezidenţial pentru care
furnizorii au încheiate
contracte de furnizare cu
respectiv
primăriile,
dezvoltatorii
imobiliari/asociaţiile
de
proprietari
ale
dezvoltărilor imobiliare,
iar locurile de consum ale
clienţilor casnici sunt
facturate la comun printr-o
singură factură, pentru
determinarea consumului
respectivelor
aferent
contracte şi împărţirea la
beneficiarilor
nivelul
consumatori casnici sunt
aplicabile dispoziţiile alin.
(5) şi (6).

(8) Prevederile alin. (1) lit.
c) nu se aplică în cazul
clienţilor noncasnici care au
beneficiat de prevederile
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 81/2019

(8) Prevederile alin. (1) lit.
b) nu se aplică în cazul
clienţilor noncasnici care
beneficiat
au
de
prevederile Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.

"(8) Prevederile alin. (1)
lit. c) nu se aplică în
clienţilor
cazul
noncasnici
care
au
beneficiat de prevederile
Ordonanţei de urgenţă a
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pentru
modificarea
şi
completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.
115/2011 privind stabilirea
cadrului instituţional şi
autorizarea
Guvernului,
prin Ministerul Finanţelor
Publice, de a scoate la
licitaţie certificatele de
emisii de gaze cu efect de
seră atribuite României la
nivelul Uniunii Europene,
precum şi pentru instituirea
unei scheme de ajutor de
stat privind
sprijinirea
întreprinderilor
din
sectoarele şi subsectoarele
expuse unui risc important
de relocare ca urmare a
transferului
costului
emisiilor de gaze cu efect
de seră în preţul energiei
electrice,
aprobată
cu
modificări prin Legea nr.
262/2021, cu modificările şi
completările
ulterioare,
precum
şi
în
cazul
producătorilor de energie
electrică. Prosumatorii nu
sunt consideraţi producători
de energie electrică în
sensul prezentului articol.
beneficiarilor
Lista
Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr. 81/2019
pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului
nr. 115/2011 privind
stabilirea
cadrului
instituţional
Şl
autorizarea Guvernului,
Ministerul
prin
Finanţelor Publice, de a
scoate
la
licitaţie
certificatele de emisii de
gaze cu efect de seră
atribuite României la
nivelul
Uniunii
Europene, precum şi
pentru instituirea unei
scheme de ajutor de stat
privind
sprijinirea
din
întreprinderilor
sectoarele
Ş«
subsectoarele
expuse
unui risc important de
relocare ca urmare a
transferului
costului
emisiilor de gaze cu
efect de seră în preţul
electrice,
energiei
aprobată cu modificări
prin Legea nr. 262/2021,
precum şi în cazul
operatorilor economici a
căror activitate specifică
este
producerea
de

pentru
81/2019
modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 115/2011
privind stabilirea cadrului
instituţional şi autorizarea
prin
Guvernului
Finanţelor
Ministerul
Publice, de a scoate la
licitaţie certificatele de
emisii de gaze cu efect de
seră atribuite României la
nivelul Uniunii Europene,
precum
şi
pentru
instituirea unei scheme de
ajutor de stat privind
sprijinirea întreprinderilor
din
sectoarele
şi
subsectoarele expuse unui
risc important de relocare
ca unnare a transferului
costului emisiilor de gaze
cu efect de seră în preţul
energiei electrice, aprobată
cu modificări prin Legea
nr. 262/2021, precum şi în
operatorilor
cazul
a
căror
economici
activitate specifică este
producerea de energie
electrică.
Prosumatorii
nu
sunt
consideraţi producători de
energie electrică în sensul
7

Guvernului nr. 81/2019,
aprobată cu modificări prin
Legea nr. 262/2021, cu
modificările şi completările
ulterioare, se va publica de
Ministerul Energiei pe site ul propriu după intrarea în
prezentei
vigoare
a
ordonanţe de urgenţă .

(9)în cazul clienţilor casnici
care nu pot beneficia de
prevederile alin. (1) lit. a) şi
b) în funcţie de consumul
anului 2021, dar al căror
consum înregistrat în anul
2022 se încadrează în
oricare din tranşele de
consum prevăzute la alin.
(1) lit. a) şi b), precum şi în
cazul clienţilor casnici şi
racordaţi
noncasnici
începând cu data de 1
ianuarie 2022, furnizorii
emit în luna februarie 2023
facturi de regularizare a

electrică.
energie
Prosumatorii nu sunt
consideraţi producători
de energie electrică în
prezentului
sensul
articol,
Lista
beneficiarilor
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 81/2019,
aprobată cu modificări
prin Legea nr. 262/2021,
se va publica
de
Ministerul Energiei pe
website -ul propriu după
intrarea în vigoare a
prezentei ordonanţe de
urgenţă .

prezentului articol. Lista
beneficiarilor Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului
nr. 81/2019, aprobată cu
modificări prin Legea nr.
262/2021, se va publica de
Ministerul Energiei pe
website-ul propriu după
intrarea în vigoare a
prezentei ordonanţe de
urgenţă.

(9) în cazul clienţilor
casnici
şi
noncasnici
racordaţi începând cu data
de 1 ianuarie 2022,
furnizorii emit în luna
februarie 2023 facturi de
regularizare a consumului
facturat anterior aferent
perioadei de aplicare a
prezentei ordonanţe de
urgenţă, utilizând preţul
în
final
calculat
cu
conformitate
prevederile alin. (1) lit. a)
şi facturează consumul
înregistrat
după
data
8

facturat
consumului
anterior aferent perioadei de
prezentei
aplicare
a
urgenţă.
ordonanţe
de
preţul
final
utilizând
conform tranşei aferente de
consum,
şi
facturează
consumul înregistrat după
data reîncadrării la preţul
final corespunzător tranşei
de consum. în cazul
schimbării furnizorului în
perioada de aplicare a
prezentei
prevederilor
ordonanţe
de
urgenţă,
regularizarea se face de
către furnizorul actual doar
pentru perioada aplicării
contractului de furnizare
încheiat cu acesta.
(lO)Valorile şi tranşele
prevăzute la alin. (1) şi (2)
vor putea fi modificate prin
hotărâre a Guvernului,
iniţiată în conformitate cu
dispoziţiile art. 80 şi 180
din Legea energiei electrice
şi a gazelor naturale nr.
123/2012, cu modificările şi
completările ulterioare, în
funcţie
de
evoluţiile
înregistrate
pe
pieţele
interne şi internaţionale de

reîncadrării la preţul final
corespunzător. în cazul
schimbării furnizorului în
perioada de aplicare a
prevederilor
prezentei
ordonanţe de urgenţă,
regularizarea se face de
către furnizorul actual doar
pentru perioada aplicării
contractului de furnizare
încheiat cu acesta.

(lO)Valorile prevăzute la
alin. (1) şi (2) vor putea tl
modificate prin hotărâre a
Guvernului, iniţiată în
cu
confonnitate
dispoziţiile art. 80 şi 180
din
Legea
energiei
electrice şi a gazelor
naturale nr. 123/2012, cu
modificările
Şt
completările ulterioare, în
funcţie
de
evoluţiile
înregistrate pe pieţele
interne şi internaţionale de
9

energie electrică şi gaze
naturale şi de evoluţia
geopolitică din vecinătatea
României.»”

energie electrică şi gaze
naturale şi de evoluţia
geopolitică din vecinătatea
României.

3

2. La articolul
1,
alineatul (8) se modifică
şi va avea următorul
cuprins: "(8) Prevederile
alin. (1) lit. c) nu se
aplică în cazul clienţilor
noncasnici
care
au
beneficiat de prevederile
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 81/2019
pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului
nr. 115/2011 privind
stabilirea
cadrului
instituţional
Ş>
autorizarea Guvernului,
pnn
Ministerul
Finanţelor Publice, de a
scoate
la
licitaţie
certificatele de emisii de
gaze cu efect de seră
atribuite României la
nivelul
Uniunii
Europene, precum şi

Senator
Iniţiatori:
Dragoş Popescu, Senator
Cosmin Poteraş
La articolul I, punctul 2 A fost deja integrat corect
din punct de vedere tehnic
se abrogă.
legislativ
în
conţinutul
punctului 1 care aduce
Senator modificări art. 1 din OUG
Iniţiatori:
Dragoş Popescu, Senator 27/2022.
Cosmin Poteraş
Amendament respins cu
majoritate de voturi de
membrii Comisiei pentru
energie,
infrastructură
energetică
şi
resurse
minerale
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pentru instituirea unei
scheme de ajutor de stat
privind
spnjinirea
întreprinderilor
din
sectoarele
Şl
subsectoarele
expuse
unui risc important de
relocare ca urmare a
transferului
costului
emisiilor de gaze cu
efect de seră în preţul
energiei
electrice,
aprobată cu modificări
prin Legea nr. 262/2021,
precum şi în cazul
operatorilor economici a
căror activitate specifică
este
producerea
de
energie
electrică,
Prosumatorii nu sunt
consideraţi producători
de energie electrică în
prezentului
sensul
articol.
Lista
beneficiarilor
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 81/2019,
aprobată cu modificări
prin Legea nr. 262/2021,
se va
publica de
Ministerul Energiei pe
website -ul propriu după
intrarea în vigoare a
prezentei ordonanţe de
11

urgenţă."

4

3. La articolul 5 alineatul
(1), partea introductivă
se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"Art. 5 (1) în perioada 1
aprilie 2022 -31 martie
2023, pentru clienţii
casnici
de
energie
electrică, cu excepţia
celor prevăzuţi la art. 1
alin. (l) lit. a) şi b),
pentru
clienţii
noncasnici de energie
electrică şi operatorii
economici
a
căror
activitate specifică este
producerea de energie
electrică prevăzuţi la art.
1 alin. (8) şi pentru
clienţii noncasnici de
gaze
naturale,
cu
excepţia celor prevăzuţi
Ia art. 1 alin. (2) lit. b),
preţul final facturat se
stabileşte de către fiecare
fumizor/operator
de

La articolul 1, punctul 3 se Pentru a realiza corelaţia
impusă
de
modifică şi va avea normativă
de
la
raţiunea
următorul cuprins;
amendamentul
Doar
„3.La articolul 5 alineatul excedentul care depăşeşte
(1), partea introductivă se 300 kWh va fi facturat
modifică şi va avea conform mecanismului de
calcul prevăzut la art. 5 din
următorul cuprins:
OUG 27/2002.
«Art. 5 (1) în perioada 1
aprilie 2022 -31 martie Amendament respins cu
2023, pentru toţi clienţi majoritate de voturi de
casnici al căror consum de membrii Comisiei pentru
electrică energie,
infrastructură
energie
celor 300 energetică
şi
resurse
excedează
kWh/oră, precum şi minerale
pentru clienţii noncasnici
de energie electrică şi
operatorii economici a
căror activitate specifică
este producerea de energie
electrică prevăzuţi la art. 1
alin. (8) şi pentru clienţii
noncasnici
de
gaze
naturale, cu excepţia celor
prevăzuţi la art. 1 alin. (2)
lit. b), preţul final facturat
se stabileşte de către
fiecare fumizor/operator
de distribuţie de energie
electrică
care
asigură
12

distribuţie de energie
electrică care asigură
energiei
revânzarea
electrice ca sumă a
următoarelor
componente, după caz:"

5

Art. 9
(l)Fumizorii au obligaţia de
a ţine evidenţa lunară, în
mod diferenţiat, a clienţilor
finali prevăzuţi la art. l
pentru care se aplică
diferenţele
de
preţ
compensate prevăzute de
prezenta
ordonanţă
de
urgenţă, precum şi a
clienţilor finali prevăzuţi la
art. 5.

energiei
revanzarea
electrice ca sumă a
următoarelor componente,
după caz: »"
Senator
Iniţiatori:
Dragos Popescu, Senator
Cosmin Poteraş
La art. 1, după punctul 5,
se introduce un nou punct,
pct. 5‘, cu următorul
cuprins:
„La articolul 9, alineatul
(1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
«(1) Furnizorii au obligaţia
de a ţine evidenţa lunară,
în mod diferenţiat, a
clienţilor finali prevăzuţi la
art. 1 pentru care se aplică
diferenţele
de
preţ
compensate prevăzute de
prezenta ordonanţă de
urgenţă. »”

Pentru a realiza corelaţia
normativă
impusă
de
raţiunea
de
la
amendamentul 1.
Amendament respins cu
majoritate de voturi de
membrii Comisiei pentru
energie,
infrastructură
energetică
şi
resurse
minerale

Iniţiatori:
Senator
Dragos Popescu, Senator
Cosmin Poteraş________
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