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Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale             

Comisia pentru munca, familie și protecție socială                                                   

Amendamente 

 

La proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de 

compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în 

unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării" 

L423/2021 

Amendamentele sunt de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor 

Nr. 

crt. 

Text Lege / OUG Amendamente Observații 

1.  Titlul Legii: 

 

Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.118/2021 privind 

stabilirea unei scheme de compensare 

pentru consumul de energie electrică și gaze 

naturale pentru sezonul rece 2021-2022, 

precum și pentru completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de 

facilități persoanelor care domiciliază sau 

lucrează în unele localități din Munții 

Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta 

Dunării" 
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2.   Articol Unic – Se aprobă Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind 

stabilirea unei scheme de compensare 

pentru consumul de energie electrică și gaze 

naturale pentru sezonul rece 2021-2022, 

precum și pentru completarea Ordonanței 

Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea 

unor facilități persoanelor care domiciliază 

sau lucrează în unele localități din Munții 

Apuseni și în Rezervația Biosferei ”Delta 

Dunării” cu următoarele modificări: 

 

3.  Titlul Ordonanței de urgență: 

 

Ordonanța de urgență nr. 118/2021 privind 

stabilirea unei scheme de compensare 

pentru consumul de energie electrică și gaze 

naturale pentru sezonul rece 2021-2022, 

precum și pentru completarea Ordonanței 

Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea 

de facilități persoanelor care domiciliază 

sau lucrează în unele localități din Munții 

Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta 

Dunării" 

1.  Titlul ordonanței de urgență se modifică 

și va avea următorul cuprins: 

 

Ordonanța de urgență nr. 118/2021 pentru 

limitarea efectelor creșterii prețurilor 

energiei asupra clienților casnici și 

pentru intepriderile mici și mijlocii prin 

reglementarea unor măsuri fiscal-

bugetare și stabilirea unei scheme de 

compensare pentru consumul de energie 

electrică și gaze naturale pentru sezonul 

rece 2021-2022, precum și pentru 

plafonarea prețurilor la energie electrică și 

gaze naturale, precum și pentru completarea 

Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind 

acordarea de facilități persoanelor care 

domiciliază sau lucrează în unele localități 

din Munții Apuseni și în Rezervația 

Biosferei "Delta Dunării" 

Se modifică titlul Ordonanței de urgență 

pentru a exprima în mod clar scopul în 

care a fost emisă și modalitatea de 

atingere a acelui scop. 
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4.  Art. 3 – (1) Clienții casnici beneficiari ai 

schemei de compensare aferente 

consumului de energie electrică sunt 

persoanele fizice al căror consum total de 

energie electrică în perioada 1 noiembrie 

2021 - 31 martie 2022 se situează între 150 

kwh-1000 kwh, inclusiv. 

(2) Compensarea acordată este de 

maximum 0,21 lei/kwh aferentă consumului 

de energie electrică facturat în perioada 

prevăzută la alin. (1), care nu poate depăși 

limită maximă de 1000 kwh. 

(3) Pentru a beneficia de compensarea 

aferentă consumului de energie electrică 

facturat, nivelul de consum lunar al 

clienților casnici, în perioada de 

compensare, nu va depăși limitele stabilite 

în anexa, cu marjele de diferență acceptabile 

prevăzute. 

(4) Clienții casnici beneficiari ai schemei de 

compensare aferente consumului de gaze 

naturale sunt persoanele fizice al căror 

consum total de gaze naturale în perioada 1 

noiembrie 2021 - 31 martie 2022 se situează 

între 80 m3- 1000 m3 , inclusiv. 

(5) Compensarea acordată este de 

maximum 25% din consumul de gaze 

naturale facturat în perioada prevăzută la 

alin. (1), care nu poate depăși limită maximă 

de 1000 m3. 

(6) Pentru a beneficia de compensarea 

aferentă consumului de gaze naturale 

facturat, nivelul de consum lunar al 

clienților casnici, în perioada de 

4. Articolul 3 se modifică și va avea 

următorul cuprins:  

Art. 3 – (1) Clienții casnici beneficiari ai 

schemei de compensare aferente 

consumului de energie electrică sunt 

persoanele fizice al căror consum total de 

energie electrică în perioada 1 noiembrie 

2021 - 31 martie 2022 se situează între 150 

kwh-1500 kwh, inclusiv. 

2) Compensarea acordată este de maximum 

0,21 lei/kwh aferentă consumului de 

energie electrică facturat în perioada 

prevăzută la alin. (1), care nu poate depăși 

limită maximă de 1500 kwh. 

(3) Pentru a beneficia de compensarea 

aferentă consumului de energie electrică 

facturat, nivelul de consum lunar al 

clienților casnici, în perioada de 

compensare, nu va depăși limitele stabilite 

în anexa, cu marjele de diferență acceptabile 

prevăzute. 

(4) Clienții casnici beneficiari ai schemei de 

compensare aferente consumului de gaze 

naturale sunt persoanele fizice al căror 

consum total de gaze naturale în perioada 1 

noiembrie 2021 - 31 martie 2022 se situează 

între 80 m3- 1000 m3 , inclusiv. 

(5) Compensarea acordată este de 

maximum 25% din consumul de gaze 

naturale facturat în perioada prevăzută la 

alin. (1), care nu poate depăși limită maximă 

de 1000 m3. 

(6) Pentru a beneficia de compensarea 

aferentă consumului de gaze naturale 

Se propune majorarea consumului 

clienților casnici de la 200kwh -300kwh 
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compensare, nu va depăși limitele stabilite 

în anexa, cu marjele de diferență acceptabile 

prevăzute. 

(7) Este acceptabilă și se decontează o marjă 

favorabilă de consum de energie electrică și 

gaze naturale corespunzătoare unei depășiri 

a limitei maxime de consum aferentă 

perioadei de maximum 10 %. Marja de 10% 

se aplică la consumul maxim de energie 

electrică decontat în perioada de 

compensare de 1000 de kwh, respectiv 

consumul maxim de gaze naturale decontat 

în perioada de compensare de 1000 m3 

facturat, nivelul de consum lunar al 

clienților casnici, în perioada de 

compensare, nu va depăși limitele stabilite 

în anexa, cu marjele de diferență acceptabile 

prevăzute. 

(7) Este acceptabilă și se decontează o marjă 

favorabilă de consum de energie electrică și 

gaze naturale corespunzătoare unei depășiri 

a limitei maxime de consum aferentă 

perioadei de maximum 10 %. Marja de 10% 

se aplică la consumul maxim de energie 

electrică decontat în perioada de 

compensare de 1500 de kwh, respectiv 

consumul maxim de gaze naturale decontat 

în perioada de compensare de 1000 m3 

5.   

 

Art. 4. – 

 

Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. 

(7), în situația în care compensarea 

prevăzută de prezenta ordonanță de urgență 

este mai mare decât valoarea ajutorului 

acordat consumatorilor vulnerabili în baza 

prevederilor art. 7 și 25 din Legea nr. 

226/2021, clienții casnici beneficiază de 

compensarea prevăzută la art. 1 calculată 

ca diferența dintre compensarea prevăzută 

în anexă și nivelul ajutorului acordat pentru 

același client casnic în calitate de 

consumator vulnerabil. Compensarea 

consumatorului vulnerabil se realizează cu 

5. Articolul 4 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

 

Art. 4. –  

 

(1) In vederea regularizării sumelor aferente 

schemei de sprijin, operatorii de distribuție 

de energie electrică/gaze naturale au 

obligația ca in perioada aprilie-iunie 2022, 

suplimentar fata de citirile stabilite conform 

reglementarilor in vigoare, să efectueze 

citirea indexului contorului la clienții finali 

care au beneficiat de schema de sprijin și să 

comunice furnizorilor de energie 

electrică/gaze naturale datele de măsură ale 

acestora. 

 

(2) Furnizorii de energie electrică/gaze 

naturale au obligația să emită clienților 

Excepția prevăzută anterior în art. 4 a 

fost preluată în esența sa prin alin. (6) al 

art. 1 în redactarea amendamentelor 

asupra OUG. 

 

Art. 4 în forma actuală stabilește obligații 

în vederea aplicării acestei legi 

furnizorilor și autorităților într-o 

înșiruire logică a actului normativ. Se 

stabilesc condițiile de regularizare, 

decontare, respectiv recuperare a 

sumelor încasate în mod necuvenit. 

https://lege5.ro/App/Document/he2dmnbuga2a/ordonanta-de-urgenta-nr-118-2021-privind-stabilirea-unei-scheme-de-compensare-pentru-consumul-de-energie-electrica-si-gaze-naturale-pentru-sezonul-rece-2021-2022-precum-si-pentru-completarea-ordonante?pid=422092073&d=2021-10-15#p-422092073
https://lege5.ro/App/Document/he2dmnbuga2a/ordonanta-de-urgenta-nr-118-2021-privind-stabilirea-unei-scheme-de-compensare-pentru-consumul-de-energie-electrica-si-gaze-naturale-pentru-sezonul-rece-2021-2022-precum-si-pentru-completarea-ordonante?pid=422092073&d=2021-10-15#p-422092073
https://lege5.ro/App/Document/ha4dgobwge3q/legea-nr-226-2021-privind-stabilirea-masurilor-de-protectie-sociala-pentru-consumatorul-vulnerabil-de-energie?pid=412437312&d=2021-10-15#p-412437312
https://lege5.ro/App/Document/ha4dgobwge3q/legea-nr-226-2021-privind-stabilirea-masurilor-de-protectie-sociala-pentru-consumatorul-vulnerabil-de-energie?pid=412437435&d=2021-10-15#p-412437435
https://lege5.ro/App/Document/he2dmnbuga2a/ordonanta-de-urgenta-nr-118-2021-privind-stabilirea-unei-scheme-de-compensare-pentru-consumul-de-energie-electrica-si-gaze-naturale-pentru-sezonul-rece-2021-2022-precum-si-pentru-completarea-ordonante?pid=422092066&d=2021-10-15#p-422092066
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respectarea limitelor maxime de consum 

prevăzute la art. 3 și în anexă. 

 

finali, până la data de 30 iulie 2022, facturi 

de regularizare pentru perioada 1 noiembrie 

2021 – 31 martie 2022, pe baza datelor de 

măsură comunicate de către operatorii de 

distribuție de energie electrică/gaze naturale 

in conformitate cu prevederile alin. (1).  

 

(3) Furnizorii de energie electrică/gaze 

naturale au obligația să determine, până la 

data de 30 iulie 2022, pe baza datelor de 

măsurare comunicate de către operatorii de 

distribuție energie electrica/gaze naturale, 

valoarea finala aferenta  schemei de sprijin 

pentru perioada 1 noiembrie 2021- 31 

martie 2022 și să comunice aceasta valoare 

Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie 

Socială. 

(4) Agenţia Naţională pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială determina sumele 

decontate necuvenit sau nedecontate 

furnizorilor de energie electrică/gaze 

naturale pentru perioada 1 noiembrie 2021- 

31 martie 2022 și le va comunica 

furnizorilor. 

 

(5) În termen de 30 zile de la comunicarea 

sumelor menționate la alin. (5), furnizorii de 

energie electrică/gaze naturale vor 

returna/vor primi la/de la Agenţia Naţională 

pentru Plăţi şi Inspecţie Socială sumele 

decontate necuvenit/nedecontate. 
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6.   

Art. 5. - 

La articolul 8 din Ordonanța Guvernului 

nr. 27/1996 privind acordarea de facilități 

persoanelor care domiciliază sau lucrează în 

unele localități din Munții Apuseni și în 

Rezervația Biosferei "Delta Dunării", 

republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 194 din 13 august 

1997, cu modificările și completările 

ulterioare, după alineatul (3) se introduc 

două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu 

următorul cuprins: 

" 

(4) Prin excepție de la prevederile art. 1 

alin. (1), familiile cu domiciliul în una 

dintre localitățile situate pe teritoriul 

Rezervației Biosferei «Delta Dunării», 

prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 

395/1996, cu modificările ulterioare, sau în 

unele localități din Munții Apuseni 

beneficiază de o reducere cu 50% din tariful 

pentru energie electrică, gaze naturale și 

energie termică. 

6. Articolul 5 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

Art. 5. – 

 

La articolul 8 din Ordonanţa Guvernului 

nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi 

persoanelor care domiciliază sau lucrează în 

unele localităţi din Munţii Apuseni şi în 

Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“, 

republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 194 din 13 august 

1997, cu modificările şi completările 

ulterioare, după alineatul (3) se introduc 

două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu 

următorul cuprins: 

 

 

 

(4) Prin excepţie de la prevederile art. 1 

alin. (1), familiile cu domiciliul în una 

dintre localităţile situate pe teritoriul 

Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», 

prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 

395/1996, cu modificările ulterioare, sau în 

unele localităţi din Munţii Apuseni 

beneficiază de o reducere cu 50% a prețului 

final al energiei electrice/gazelor 

naturale/energiei termice aferent 

contractului de furnizare încheiat. 

 

https://lege5.ro/App/Document/ge3dknbs/ordonanta-nr-27-1996-privind-acordarea-de-facilitati-persoanelor-care-domiciliaza-sau-lucreaza-in-unele-localitati-din-muntii-apuseni-si-in-rezervatia-biosferei-delta-dunarii?pid=20776764&d=2021-10-15#p-20776764
https://lege5.ro/App/Document/ge3dknbs/ordonanta-nr-27-1996-privind-acordarea-de-facilitati-persoanelor-care-domiciliaza-sau-lucreaza-in-unele-localitati-din-muntii-apuseni-si-in-rezervatia-biosferei-delta-dunarii?pid=277036457&d=2021-10-15#p-277036457
https://lege5.ro/App/Document/ge2tknrv/hotararea-nr-395-1996-pentru-aprobarea-programului-special-privind-unele-masuri-si-actiuni-pentru-sprijinirea-dezvoltarii-economico-sociale-a-judetului-tulcea-si-a-rezervatiei-biosferei-delta-dunarii?d=2021-10-15
https://lege5.ro/App/Document/ge2tknrv/hotararea-nr-395-1996-pentru-aprobarea-programului-special-privind-unele-masuri-si-actiuni-pentru-sprijinirea-dezvoltarii-economico-sociale-a-judetului-tulcea-si-a-rezervatiei-biosferei-delta-dunarii?d=2021-10-15
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(5) Diferențele de tarif pentru serviciile 

privind livrarea energiei electrice și a 

gazelor naturale se suportă de la bugetul de 

stat, prin Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale." 

 

(5) Valoarea rezultata prin aplicarea 

reducerii prevăzuta la alin. (4) se suportă 

de la bugetul de stat, prin Ministerul 

Muncii şi Protecţiei Sociale. 

7.    Articol nou 

Art.6  

(1) În perioada aplicării prezentei legi,  

se instituie schema de sprijin pentru 

inteprinderile mici și mijlocii asa 

cum sunt definite în legea 

nr.364/2004 , cu modificările și 

completările ulterioare 

a) prevede aplicarea unei cote reduse 

a taxei pe valoarea adaugata de 5% 

asupra bazei de impozitare pentru 

furnizarea energiei 

electrice/gazelor naturale la clientii 

finali, prin derogare de la 

prevederile art. 291 alin. (1) si (3) 

din Legea nr 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

b) exceptarea, în cazul energiei 

electrice, de la plata contravalorii 

certificatelor verzi, contribuției 

pentru cogenerare de înalta 

eficienta, accizei; 

c) exceptarea, în cazul gazelor 

naturale, de la plata contravalorii 

accizei. 
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(2) Contravaloarea certificatelor verzi și a 

contribuției pentru cogenerarea de înaltă 

eficiență se scad din totalul de plată al 

facturii emise de furnizor. 

(3) În scopul decontării sumelor aferente în 

condițiile alin.(2), furnizorii de energie 

electrică solicită lunar decontarea 

sumelor la Ministerul Energiei  

(4)  Contravaloarea certificatelor verzi și a 

contribuției pentru cogenerare de înaltă 

eficiență va fi suportată de la bugetul de 

stat, prin bugetul Ministerului Energiei, 

de la o poziție distinctă de cheltuieli 

bugetare 

 

 

 

8.   Art. 7 

(1) În perioada aplicării prezentei legi, 

prețurile la energie electrică și gaze 

naturale se plafonează, pentru clienții 

casnici, după cum urmează: 

a) Prețul final facturat al energiei 

electrice se plafonează la cel mult 1 

leu KWh, din care componenta de 

preț a energiei electrice va fi în 

valoare de maxim 0,525 KWh; 

b) Prețul final facturat al gazelor 

naturale se plafonează la cel mult 

0,37 lei/KWh, din care componenta 

de preț al gazelor naturale va fi în 

valoare de maxim 0,250 lei/KWh. 

Pentru limita efectul creșterii prețului de 

energie electrică și gaze naturale 
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(2) Plafoanele prevăzute la alin. (1) 

reprezintă prețul final facturat pentru 

clientul casnic, având incluse: 

a) Pentru energie electrică – 

componenta de pret a energiei 

electrice, acciza, tarifele 

reglementate de transport și 

distribuție, servicii de sistem, 

certificatele verzi, contribuția de 

cogenerare de înaltă eficiență 

energetică, abonamentul, TVA 

a) Pentru gaze naturale – prețul de 

vânzare al gazelor naturale, costul 

de transport, acciza tariful de 

distribuție, abonamentul, TVA 

9.   Articol Nou 

 

Art. 8 – Diferența între prețul mediu din 

perioada 1 aprilie 2021 – 31 martie 2022 

și plafonul maxim de 250 lei/ MWh, 

reprezentând prețul gazelor naturale, va 

fi compensată de la bugetul de stat, prin 

bugetul Ministerului Energiei, de la o 

poziție distinctă de cheltuieli bugetare. 
 

(1) Diferența între prețul mediu din 

perioada 1 aprilie 2021 – 31 martie 2022 

și plafonul maxim 525 lei /MWh, 

reprezentând prețul energiei electrice 

active va fi compensată de la bugetul de 

stat, prin bugetul Ministerului Energiei, 

de la o poziție distinctă de cheltuieli 

bugetare. 

 

Conform art. 143 din Legea 123/2012 

  Obligaţiile şi drepturile furnizorului de 

gaze naturale 

  (1) Furnizorul de gaze naturale are, în 

principal, următoarele obligaţii: 

  a) să încheie contracte de achiziţie a 

gazelor naturale în condiţii concurenţiale, 

transparente şi nediscriminatorii, astfel încât 

să asigure acoperirea consumului pentru 

clienţii săi;” 

Precum și 

(6) Furnizorul are obligaţia să achiziţioneze 

energie electrică astfel încât să asigure 

acoperirea consumului clienţilor săi, cu 

prioritate pentru clienţii beneficiari ai 

serviciului universal din portofoliul propriu. 

În acest sens, energia electrică obţinută în 

baza contractelor de rezervare de capacitate 

de producere a energiei electrice se 
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(2) Documentele justificative ce trebuie 

prezentate de către furnizorii de energie 

electrică și gaze naturale în vederea 

acoperirii diferenței de preț compensate:  

a) Documente justificative privind 

cantitatea de energie electrică/gaze 

naturale achiziționată în vederea 

acoperirii consumului clienților 

casnici aflați în portofoliu pentru 

perioada de aplicare a prevederilor 

prezentei legi, precum si prețul 

acesteia;  

b) Documente justificative privind 

procentul cantității achziționate pe 

întreaga perioadă a aplicării 

prezentei legi din total consum 

client aflați în portofoliu în perioada 

1 aprilie 2021 – 31 martie 2022. 

 

consideră energie achiziţionată de către 

furnizor. 

(la 19-12-2020 Alineatul (6) din Articolul 

57 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat 

de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 

290 din 15 decembrie 2020, publicată în 

MONITORUL OFICIAL nr. 1239 din 16 

decembrie 2020) 

  (7) Furnizorul este obligat ca în relaţia 

cu clientul final să nu utilizeze practici 

comerciale incorecte sau înşelătoare. 

(la 30-07-2020 Articolul 57 din Capitolul 

IV , Titlul I a fost completat de Punctul 39, 

Articolul I din LEGEA nr. 155 din 24 iulie 

2020, publicată în MONITORUL OFICIAL 

nr. 665 din 27 iulie 2020) 

Având în vedere articolele de lege mai sus 

menționate, furnizorii de energie electrică și 

gaze naturale aveau obligația de a asigura 

cantitățile necesare  în vederea asigurării 

consumului clienților casnici din portofoliu 

 

10.    

Articol Nou  

Art. 9 

(1) La cererea scrisă a debitorului, se 

suspendă  pentru o perioadă cuprinsă între 

minimum o lună și maximum 6 luni  plata 

facturilor la energie electrică și gaze 

naturale 

(2) Recuperarea sumelor datorate de 

către furnizorii de energie electrică și gaze 

naturale se poate face până cel târziu la data 

de 30 noiembrie 2022  
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(3) Solicitarea de suspendare a plătii se 

poate face cu privire la plata consumului 

aferent perioadei 01 noiembrie 2021- 30 

aprilie 2022 

 

11.     

12.     

13.     

14.     
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