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AVIZ
referitor la proiectul de Lege privind stabilirea masurilor de 

protec^ie sociala pentru consumatorul vulnerabii de energie

Analizand proiectul de Lege privind stabilirea masurilor de 

protect:ie sociala pentru consumatorul vulnerabii de energie,
transmis de Secretariatul General al Guvernului cu adresa nr.71 din 

19.03.2021 §i inregistrat la Consiliul Legislativ cunr.Dl 81/22.03.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

in temeiul ait2 alin.(l) lita) din Legea nr.73/1993, republicata §i arL46(2) 

din Regulamentul de organizare §i ftinclionare a Consiliului Legislativ,
AvizeazS favorabil proiectul de lege, cu urmatoarele observa^ii 

§i propuneri:
1. Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare 

stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabii 
de energie in scopul prevenirii §i combaterii saraciei energetice, in 

raport de prevederile art.28 din Directiva (UE) 2019/944 a 

Parlamentului European §i a Consiliului din 5 iunie 2019 privind 

normele comune pentru piata interna de energie electrica §i de 

modificare a Directivei 2012/27/lJE.
Totodata, prin proiect sunt instituite §i o serie de intervenlii 

legislative, aplicabile odata cu intrarea in vigoare a prezentei legi, 
respectiv, 1 septembrie 2022, asupra urmatoarelor acte normative;

a) abrogarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.70/2011 

privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului 

rece, aprobata prin Legea nr.92/2012, cu modificarile si 
completarile ulterioare;

b) in Legea energiei electrice §i a gazelor naturale nr. 123/2012, cu 

modificarile §i completarile ulterioare, la art. 3 pet. 16 §i art. 100 

pet. 29 definifia client vulnerabii se inlocuieste cu defmifia 

prevazuta la art.3 alin.(l) lit.a) din prezenta lege - consumator 

vulnerabii de energie



c) modificarea art.8 alin.(l) §i (2) din Ordonanta Guvemului 

nr.27/1996 privind acordarea de facilita^i persoanelor care 

domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Mun^ii Apuseni 

§i in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii", republicata, cu 

modificarile §i completarile ulterioare;.
d) modificarea unor dispozifii din Legea nr. 196/2016 privind 

venitul minim de incluziune, cu modificarile ulterioare.
Prin confinutul sau normativ, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor organice, fiind incidente dispozifiile art.73 alin.(3) 

lit.p) din Constitufia Romaniei, republicata, iar in aplicarea prevederilor 

art.75 alin.(l) din Legea fundamentala, prima Camera sesizata este 

Senatul.
Precizam ca, prin avizul pe care il emite, Consiliul Legislativ nu 

se poate pronunfa asupra oportunitafii solufiilor legislative preconizate.
2. Relevam ca este necesar avizul Consiliului Economic Social, 

conform art.2 alin.(l) §i alin.(2) lit.b) §i art.6 alin.(2) din Legea 

nr.248/2013 privind organizarea §i funcfionarea Consiliului Economic 

Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare. De altfel, 
§i inifiatorul face referire la necesitatea acestui aviz la pet.5 din 

Seefiunea a 6-a a Expunerii de motive.
3. Din punct de vedere al dreptulu! european, proiectul 

analizat, fara a constitui cadrul de transpunere al unei directive 

europene §i Jard a asigura conditiile de facilitare a apliedrii unui 

regulament european, prezinta tangente cu normele europene 

subsumate Politicii UE in domeniul Energiei, in segmentul legisla^iei 
europene rezervate Energiei, in sectorul Electricitate.

La nivelul dreptului european derivat, prezinta inicidenfa 

dispozifiile art28 din Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului 

European §i a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune 

pentru piafa internd de energie electried §i de modificare a Directivei 
2012/27/UE, a caror implementare in spa^iul juridic national, 
demersul prezent i§i propune sa o faciliteze, tnainte de trampunerea 

integralOf propriu-zisd, a normelor europene ale directivei in cauza, in 

consonanfa cu prevederile art.288 din Tratatul de Functionare a 

Uniunii Europene (TFUE).
De menfionat in acest sens faptul ca, in prezent la nivel nafional, 

in deplina concordanfa cu normele europene privind piata interna a 

energiei electrice, cadrul legal in materie este asigurat de Legea 

energiei electrice §i a gazelor nr.122/2012, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, act normativ relevant ce se impune, insa, a fi
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actualizat imbunatafit, concomitent preluarii la nivelul dreptului 

intern §i a prevederilor Directivei (UE) 2019/944, implicit ale art.28 

vizate de initiator, al carei termen limita de transpunere este data de 

31.12. 2020, un termen evident depa^it
In raport de specificitatea obiectului de reglementare al 

proiectului analizat, al cSrui resort il reprezinta necesitatea dispunerii 

masurilor cu caracter social, menite a proteja categoria clien^ilor 

vulnerabili, intr-adevar, a§a dupa cum se menlioneaza §i in cuprinsul 

instrumentului de prezentare §i motivare a prezentului proiect, sunt 
avute in vedere, dincolo de prevederile art.64 din Legea nr. 123/2012, 
cu modificarile si completarile ulteriooare, ce statueaza asupra 

facilitdlilor de care beneficiazd clientii vulnerabili privind asigurarea 

serviciului de fumizare a energiei electrice, inclusiv dispozi^iile art.28 

din Directiva (UE) 2019/944, de care iniliatorul (ine cont, premergator 

procesului tehnic de transpunere a directivei, in ansamblul sau, norme 

cu caracter social, de protejare a acestei categorii de clienfi, 
preconizate a intra in vigoare la data de 1 septembrie 2022.

Potrivit acestor dispozifii ale art.28 aUn.(l) din Directiva (UE) 

2019/944, Statele membre iau mdsurile corespunzdtoare pentru 

protecfia clienfilor, garantdnd, in special, protectia adecvatd a 

clientilor vulnerabili. In acest context, fiecare stat membru defineste 

conceptul de clienti vulnerabili care poate face referire la sdrdcia 

energeticd §i, printre altele, la interzicerea debran§drii acestor clienfi 

in situafi critice. Conceptul de clienti vulnerabili poate include 

nivelurile veniturilor, ponderea cheltuielilor cu energia din venitul 

disponibil, eficienta energetica a locuintelor, dependenta critica de 

echipamente electrice, din motive de sdndiate, vdrsta sau alte criterii. 
Statele membre garanteazd cd se aplicd drepturile obligafiile in ceea 

ce prive§te clienfii vulnerabili. In special, acestea iau mdsuri pentru 

protectia clientilor din zonele indepartate. Statele membre garanteazd 

un nivel malt de protectie a consumatorilor, in special in ceea ce 

prive§te transparenta conditiilor contractuale, a infornmtiilor 

generate si a mecanismelor de solutionare a litigiilor”.
Totodata, conform dispoziliilor alin.(2) ale aceluia^i art.28 din 

Directiva (UE) 2019/944, ""Statele membre iau mdsuri 
corespunzdtoare, precum prevederea de beneficii prin sistemele de 

asigurdri sociale pentru a garanta aprovizionarea necesard clienflor 

vulnerabili sau pentru a sprijini anteliorarea eficientei energetice si 

pentru a combate sdrdcia energeticd acolo unde este cazul.. ^i pot, de
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asemenea, sd includd mdsurile luate in cadrul sistemului general de 

asigurdri sociale. ”
Din analiza efectuata asupra prezentului proiect de lege, cu 

deosebire in raport de evaluarea gradului de compatibilitate a 

demersului legislativ cu prevederile art. 28 din Directiva (UE) 

2019/944, ce vizeaza cadrul european actual in materia masurilor 

menite a asigura protec^ia categoriei clientilor vulnerabili, consolid^d 

astfel, masurile legale in vigoare, asigurate de prevederile Legii 

nr. 123/2012, cu modific§rile §i completarile ulterioare, a rezultat ca 

elaborarea §i promovarea proiectului concura la facilitarea 

implementarii acestor norme europene, specifice, cantonate in zona 

mdsurilor sociale^ in concordanfd cu obiectivele politicilor UE, un 

demers premergatorpreludrii integrate a normelor directivei la nivelul 

dreptului intern.
4. Sesizam ca proiectul de lege este lipsit de formula 

introductiva, astfel cum este prevazuta la art.42 alin.(2) din Legea 

nr.24/2000, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, in 
urmatoarea redactare:

„Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege”.
Prin urmare, aceasta trebuie sa figureze imediat dupa titlu.
5. La art.l alin.(l), pentru imbunata^irea redactarii, propunem ca 

textul sa debuteze astfel: „Prezenta lege stabile^te criteriile ...”.
La alin.(2) lit.a), pentru o corecta exprimare, textul va debuta prin 

sintagma „asigurarea accesibilitatii energiei”.
La alin.(3), semnalam utilizarea expresiei „consumatorii

vulnerabili din sistemul energetic”, in timp ce la alin.(l) este folosita 

sintagma „consumatorilor vulnerabili de energie”, motiv pentru care, 
pentru mentinerea unitatii terminologice, propunem utilizarea unei 

singure variante in cuprinsul proiectului, linand cont §i de defini^ia de 

laart.3 alin.(l) lit.a).
Reiteram observalia pentru intregul text al proiectului.
6. La partea introductiva a alin.(l) al art.2, pentru precizia

normei, sugeram inserarea sintagmei „pentru consumatorul
vulnerabil de energie” dupa expresia „masurile de protecfie sociaia”.

Intrucat atat la alin.(2), cat §i la alin.(5) sunt enumerate masuri de 

protecfie sociaia, pentru evitarea paralelismului legislativ, precum §i 
pentru asigurarea suplefei proiectului, propunem contopirea celor doua 

texte.
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Totodata, pentru corectitudine in redactare, semnalam ca cel de al 

treilea alineat nu este marcat, motiv pentru care este necesar ca textul 

care debuteaza cu expresia „Masurile non-financiare” sa fie marcat prin 

inserarea cifrei „(3)”.
De asemenea, pentru coerenfa normei, sintagma „§i Ordonanfa de 

urgenfa a Guvemului nr.33/2007” trebuie redata sub forma „§i cu 

Ordonanfa de urgenfa a Guvemului nr.33/2007”.
Totodata, pentm o completa informare normativa, este necesar ca, 

inaintea expresiei finale „cu modificarile §i completarile ulterioare”, sa 

fie inserata formularea „aprobata cu modificari §i completari prin 

Legea nr.160/2012”.
La alin.(5) lit.c), pentm evitarea dubiilor in interpretare, este 

necesara clarificarea textului in privinfa sintagmelor; „echipamente 

eficiente din punct de vedere energetic”, „aparate de uz casnic depa§ite 

din punct de vedere tehnic §i moral”, „aparate de uz casnic eficiente din 

punct de vedere energetic”, §i „utilizarea mijloacelor de comunicare 

care presupun consum de energie”, ultima fiind folosita §i la alin.(2) 

lit.a).
Referitor la alin.(6), este de analizat daca, prin stabilirea de catre 

Autoritatea Nafionaia de Reglementare in Domeniul Energiei, prin 

ordin al pre§edintelui, a masurilor de protecfie sociaia prevazute la 

alin.(3), nu este afectat principiul ierarhiei actelor normative.
Totodata, din considerente de redactare, termenul „domeniul” din 

denumirea autoritafii respective trebuie redat cu inifiaia majuscuia.
7. La art.3 alin.(l), pentru stabilirea de o maniera riguroasa a 

accepfiunii unei expresii, la lita) se va defini „consumatorul 

vulnerabil”, iar textul se va reformula in consecinfa, incluzand referirea 

la vulnerabilitatea energetica.
Totodata, este necesara corelarea cu textul art.4 alin.(l), unde sunt 

stabilite diferitele motive ce determina vulnerabilitatea.
La lit.a), pentm corectitudine in redactare, este necesara 

eliminarea expresiei „sau alfi factori”, cu atat mai mult cu cat din textul 
inifiatomlui rezulta clar intenfia de a se fi renunfat la aceasta.

La litf), din rafiuni de redactare, sintagma „conform Anexei 2 din 

Legea nr.350/2001” trebuie redata sub forma „potrivit anexei nr.2 la 

Legea nr.350/2001”. Reiteram observafia §i pentru art.4 alin.(l) lit.d).
La lit.g), pentm unitate in redactare, este necesara eliminarea 

verbului „se infelege”. Observafia este valabiia, in mod corespunzator, 
§i pentm lit.o) referitor la verbul „desemneaza”, precum §i pentm Iit.p) 

in ceea ce prive§te verbul „reprezinta”.
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Totodata, titulatura corecta ce trebuie folosita este „cu avizul 

Administratiei Nationale de Meteorologie”.
La pentru respectarea exigentelor de tehnica legislativa, 

avand in vedere textele de la art.2 alin.(4) §i (5), propunem urmatoarea 

reformulare a partii de inceput: „ajutor pentru incalzirea locuinfei - 

masura care are drept scop
De 0 maniera similara, propunem sa fie reformulate §i textele 

Iit.i)-k), in parfile de debut.
La este necesarS revederea expresiei care se urmare§te a se 

defini - Jitularul masurilor prevazute la lit.h) si , deoarece aceasta 

nu se poate regasi ca atare in alte norme din cuprinsul proiectului. 
Avand in vedere textele subsecvente, propunem ca la aceasta litera sa 

fie definit termenul JitularuF, iar trimiterea la lit.h) i) sa fie inclusa 

in corpul definitiei.
Observatia este valabila, in mod corespunzator, si pentru expresia 

definita la liLm).
De asemenea, la pentru respectarea stilului normativ, este 

necesara revederea textului, deoarece in primele patru randuri este 

folosit de 4 ori pronumele relativ „care”.
Totodata, pentru folosirea terminologiei juridice corecte, este 

necesara inlocuirea sintagmei „drept de habitatie” cu sintagma 

consacrata juridic §i prevazuta in Codul civil, respectiv „drept de 

abitafie”.
La avand in vedere ca Legea nr.416/2001 este pentru prima 

oara invocata in cuprinsul proiectului, este necesara redarea titlului 
acesteia. Astfel, dupa expresia „Legea nr.416/2001”, trebuie inserata 

sintagma „privind venitui minim garantat”.
La iit.o), semnalam modul ambiguu §i inadecvat unui act 

normativ, de explicare a sensului notiunii de saracie energetica, fiind 

folosite exprimari improprii §i/sau neclare ori eliptice - „din cauza 

combinatiei intre veniturile mici, costurile ridicate la energie §i eficienfa 

energetica scazuta a locuinfei” sau „asigurarea nevoilor energetice 

minimale servicii energetice”. De asemenea, precizam ca sunt folosite 

expresiile „venituri mici”, „consumuri ridicate” si „eficienfa energetica 

scazuta”, fara a fi stabilita §i acceptiunea acestora.
Propunem ca in redactarea noii definifii a expresiei „sdrdcie 

energeticd” sa fie avuta in vedere definitia prevazuta la art.6 alin.(l) 

lit. v) din Legea nr. 196/2016, propusa spre abrogare prin prezentul 

proiect.
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La Iit.p), semnalam ca definitia vizeaza doar familia, ^ra 

mentionarea persoanei singure.
La Iit.q), pentru o corecta exprimare, expresia „dup caz” se va 

plasa dupa sintagma „gazelor naturale”.
La pentru respectarea prevederilor art.48 alin.(3) din Legea 

nr.24/2000, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, 
potrivit carora „daca (...) se utilizeaza un termen sau o expresie care 

are in contextul actului normativ un alt inteles decat cel ob^nuit, 
Intelesul specific al acesteia trebuie definit”, este necesarS reformularea 

definifiei gospodariei, stabilindu-i-se accepfiunea juridica specifica, nu 

aceea comuna, din Dicfionarul explicativ al limbii romane.
La alin.(2), pentru evitarea dubiilor in interpretare, este necesar a 

se clarifica daca prin folosirea sintagmei „in funcfie de venitul mediu 

net” a fost vizat venitul mediu lunar, definit la lit.n).
8. La art.4 alin.(l) lit.d), pentru claritatea normei, este necesara 

revederea sintagmei „gospodariile respective”, deoarece alineatul in 

cauza nu menfioneaza gospodarii.
Totodata, este necesara corelarea textului cu norma de la alin.(5), 

care denume§te aceea§i categorie de beneficiari, „consumatori 
vulnerabili izolati”.

La a]in.(2), pentru respectarea stilului normativ, este necesara 

eliminarea trimiterii la art.3 alin.(l) lit.n), deoarece stabilireaintelesului 

unor termeni §i expresii, in cadrul articolului destinat deflnitiilor, are ca 

scop evitarea incarcarii inutile a restului normelor.
Reiteram observatia pentru art.7 alin.(4), precum §i pentru toate 

situatiile similare.
La alin.(3), intrucat trimiterea nu se poate face decat la o norma 

in vigoare, semnalam necesitatea revederii textului in privinfa trimiterii 

la varsta standard de pensionare, prevazuta in anexa nr.5 la Legea 

nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, cu modificarile si 
completarile ulterioare, prin raportare la datele de intrare in vigoare a 

celor doua acte normative, respectiv 1 septembrie 2022 - prevazuta la 

art.42 alin.(l) din proiect §i data de 1 septembrie 2023, stabilita pentru 

intrarea in vigoare a Legii nr. 127/2019, ca urmare a modificarii art. 182 

alin.(l) prin Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.8/2021.
La alin.(4), semnalam ca situatiile enumerate au o formulare ambigua, 

de natura a afecta claritatea §i predictibilitatea dispozifiilor, fiind necesara 

completarea acestora §i stabilirea unor criterii/nivele minime care sa vizeze 

..mentinerea starii de sanatate”. ..altereaza g^direa”. .jestrictioneaza 

deplasarea” ori „deficiente de vedere sau de auz”.
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La alin.(6), propunem ca enumerarea documentelor doveditoare 

sa fie exempliflcativa, nu limitativa, asa cum este in textul preconizat, 
fiind necesara reformularea in consecinta.

9. La art.5, pentru evitarea dubiilor in interpretare, este necesar a 

se clarifica daca familiile/persoanele singure men^ionate pot beneficia 

in mod cumulativ de mai multe masuri de protectie sociala prevazute in 

prezentul proiect.
10. La art.6 alin.(2) lit.a), pentru un spor de rigoare normativa, 

sintagma finals „denumit in continuare ajutor pentru energie termicS” 

trebuie redata astfel: „denumit in continuare ajutor pentru energie 

ternticS\
La alin.(3), intrucat contractele de munca nu constituie 

reglementari, este necesara clarificarea textului in privinfa sintagmei „a 

altor reglementari specifice pentru diverse ramuri economice”.
La alin.(4), norma este eliptica, nefiind prevazut cine plateste 

fiimizorului contravaloarea ajutorului pentru incalzire. De asemenea, 
este necesara reformularea parfii de inceput conform sublinierii de mai 
sus, deoarece ajutorul se acorda, iar contravaloarea acestuia se plate§te.

La alin.(5) (7), din acelea§i rafiuni, textul va debuta prin 

expresia „Contrava!oarea ajutorului”.
La alin.(8), potrivit exigenfelor normative, este necesara 

eliminarea titlului Legii nr.416/2001, avSnd in vedere ca acest act 
normativ nu se afla la prima menfionare in textul proiectului.

11. La art.7 alin.(l), recomandam revederea normei in privinfa 

expresiei „sub forma compensafiei procentuale”, eventual prin 

includerea unei trimiteri la articolul din proiect in care acesta este 

prevazuta.
12. La art.8 alin.(l), pentru evitarea dubiilor in interpretare, este 

necesar a se preciza daca ajutorul se acorda doar pentru o singura 

locuinta.
In ceea ce prive§te textul de la alin.(3), pentru o corecta 

sistematizare, propunem ca acesta sa fie inclus in cuprinsul definifiei de 

la art.3 alin.(l) litf).
Totodata, pentru respectarea terminologiei Legii nr.489/2006 

privind libertatea religioasa §i regimul general al cultelor, este necesara 

revederea sintagmei „cultele religioase cu scop monahal”.
La alin.(5) Iit.a), este necesara revederea formularii incorecte 

„cetateni ai ... Spafiului Economic European”, legatura de cetatenie 

fiind cu state, nu cu respectivul spatiu.
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Totodata, pentru corectitudinea informatiei juridice in ceea ce 

prive§te Ordonan^a de urgenta a Guvemului nr. 194/2002, este necesar 

ca, dupa titlul acesteia, sa fie inserata sintagma „republicata, cu 

modificarile §i completarile ulterioare”, intrucat republicarea a 

incorporat in textxil actului de baza inclusiv modificarile §i completarile 

aduse prin legea sa de aprobare.
Observalia este valabila, in mod corespunzator, §i pentru lit.c).
La semnalam ca textul nu este complet, incheindu-se prin 

expresia „in conditiile”. Se impune, de aceea, reanalizarea §i 
reformularea corespunzatoare a acestuia.

Totodata, pentru corectitudine normativa, expresia „cu 

completarile §i modificarile ulterioare” trebuie redata sub forma „cu 

modificarile §i completarile ulterioare”.
La alin.(6), intrucat ajutorul pentru incalzirea locuinlei se acorda 

familiilor sau persoanelor singure, este necesara clarificarea normei in 

privinta sintagmei „din motive tehnologice sau economice au fost 

debran^afi”.
13. La art.9 alin.(3), pentru corectitudinea §i fluenta textului, este 

necesara eliminarea conjucliei „§i” antepusa verbului „nu se 

incadreaza”.
La alin.(4), pentru caracterul complet al normei, expresia 

„autoritatile administra^iei publice” trebuie redata sub forma 

„autoritalile administratiei publice locale”.
La alin.(5), pentru precizia normei, recomandam completarea 

trimiterii la Legea nr.372/2005 cu dispozitiile vizate.
La alin.(6), sugeram sa se analizeze daca nu ar trebui sa se 

stabileasca la nivelul legii criteriile de acordare, precum §i nivelul 

sprijinului financiar prevazut la alin.(l) - (5), §i nu la nivelul 

autoritalilor administratiei publice locale, norma propusa putand duce 

la apari^ia unor situalii de inegalitate intre acelea§i categorii de persoane 

vulnerabile.
14. La art. 10, pentru asigurarea caracterului complet al normei, 

recomandam includerea, in finalul textului, a unei trimiteri la art. 3 3 

alin.(4) din proiect. De asemenea, pentru evitarea dubiilor in 

interpretare, este necesar a se preciza ca sunt avute in vedere doar 

sumele acordate necuvenit ca ajutoare pentru incalzire, §i nu orice sume 

incasare cu titlu necuvenit de titularul ajutorului.
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Totodata, pentru completarea informatiei juridice privitoare la 

Legea nr.277/2010, sintagma „cu modificarile ulterioare” trebuie 

inlocuita cu mentiunea „cu modificarile §i completarile ulterioare”, 
observafie valabila §i pentru art.l4 alin.(7).

15. La art.ll, semnalam lipsa de coerenfa a alin.(l), continutul 

ideatic din partea introductiva necontinuandu-se in mod firesc la lit. a)
?i b).

16. La art. 13 alin.(2) teza I, pentru o corecta exprimare juridica, 
sintagma „in termenul de scadenta de 15 zile” se va Inlocui prin 

sintagma „in termen de 15 zile”, iar sintagma „in termen de 15 zile 

de la termenele inscrise pe factura” prin sintagma „in termen de 15 zile 

de la datele mentionate in factura”.
Din aceleasi ratiuni, precum si pentru evitarea pleonasmului 

scadenfa avand, in acest context, sensul de data a expirdrii termenului 

de platd, propunem urmatoarea redactare a tezei a Il-a: „Data emiterii 

facturii §i scadentele se menfioneaza in factura”. De asemenea, la teza 

a Ill-a, expresia „data scadenfei” se va inlocui prin termenul 

„scadenfa”.
17. La art.l4 alin.(2), este necesara completarea titlului Hotararii 

Guvemului nr.50/2011, cu textul „privind venitul minim garantat”, 
care va figura dupa expresia „Legii nr.416/2001”.

La alin.(7), cu referire la exprimarea .pentru respectarea 

prevederilor art.8 alin. (3/' este de analizat dacS aceasta este corecta din 

punct de vedere al manierii redacfionale, avandu-se in vedere contextul 

in care este incadrata.
18. La art.15 alin.(4), din considerente de redactare, sintagma 

finala trebuie redata astfel: „denumita in continuare agenfie 

teritorialff\
19. La art.l7 alin.(l) teza a Il-a, pentru evitarea dubiilor in 

interpretare, este necesara dezvoltarea expresiei „pot fi emise fie 

individual, fie colectiv”.
La alin.(6), pentru asigurarea caracterului complet al normei, este 

necesara prevederea unui termen de comunicare a respingerii cererii.
20. La art.20 alin.(5), pentru fluenfa normei, expresiile „cu un 

numar de peste 1.000 clienfi”, respectiv „in domeniul energiei termice 

ori gazelor naturale” trebuie redate dupa cum urmeaza: „cu un numar 

de peste 1.000 de clienfi”, respectiv „in domeniul energiei termice ori 
al gazelor naturale”.
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21. La art.26 alin.(3), este necesar a se clarifica de cand se 

cuvine dreptul la suplimentul de energie, incepand cu data depunerii 

cererii sau incep^d cu luna urmatoare depunerii.
22. In ceea ce prive§te marcarea sectiunilor, semnalam ca 

Sectiunea a 5-a este marcata de doua ori, motiv pentru care este 

necesara revederea §i renumerotarea sectiunilor subsecvente.
23. La art.29 alin.(2), pentru un plus de precizie al redactarii, 

expresia „cu titlu de ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri 

prevSzut la art.6 alin.(2) lit.d)” trebuie redata sub forma „cu titlu de 

ajutor pentru combustibili solizi §i/sau petrolieri prevazut la art.6 

alin.(2) lit.d)”, observatie valabila pentru toate situatiile similare din 

cuprinsul proiectului.
24. La art.32 alin.(l), semnalam ca referirea generica Jn 

termenele prevazute de prezenta lege'' nu asigura precizie normei, prin 

urmare ar trebui reanalizata §i reformulata.
25. La art.33 alin.(4), pentru corectitudinea informatiei juridice, 

este necesar ca sintagma „aprobata prin Legea nr.266/2015, cu 

modificarile §i completarile ulterioare” sa fie redata astfel: „aprobata cu 

modificari prin Legea nr.266/2015, cu modificarile §i completarile 

ulterioare”.
26. Intrucat titlul Secfiunii a 6-a este foarte restrans, propunem 

dezvoltarea acestuia astfel: „Alte masuri de protecfie sociala”.
27. La art.35 alin.(l), pentru unitate terminologica, sintagma 

„masurile de sprijin” se va inlocui prin sintagma „masurile de protectie 

sociala” (a se vedea art. 2).
La alin.(2), din aceleasi rafiuni, textul va debuta prin expresia 

„Masurile financiare”.
A

28. Intruca^t la cap.I -III sunt redate titluri ce exprima sintetic 

reglementarile pe care le cuprind, pentru unitate redacfionala, este 

necesar ca §i cap.IV sa fie prevazut cu titlu.
29. La art.36, este necesara revederea §i modificarea textului, 

deoarece actualizarea nu se poate face in functie de evolutia veniturilor 

populatiei, ci in fonctie de un indicator comunicat de Institutul National 

de statistical rata medic anuala a inflafiei sau indicele anual al 
preturilor de consum.

30. La art.37 alin.(l), pentru respectarea exigenfelor in 

exprimare, recomandam inserarea conjunctiei „§i” inaintea sintagmei 

„art.l9 alin.(3) - (6)".
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La aliii.(2) referirea generica la intocmirea §i depunerea 

documentelor „inainte de implinirea termenelor prevazute la art. 14 

alin.(7), art. 15 alin.(l) art. 17 alin.(2) (7)” trebuie reanalizata §i 
reformulata. Avem in vedere faptul ca, in lipsa indicarii exprese a unui 
termen, calculat in raport cu termenele avute in vedere de text, pana la 

care trebuie intocmite §i depuse respectivele documente, norma nu 

intrune§te conditiile de claritate §i de previzibilitate specifice unei 

dispozilii sanclionatorii in materie contravenlionala.
La alin.(3), pentru precizie normativa §i pentru respectarea 

uniformitafii in materia stabilirii contravenfiilor, expresia „situat;ia in 

care titularul nu a respectat prevederile” trebuie inlocuita cu sintagma 

„nerespectarea de catre titular a prevederilor”.
La alin.(5), avand in vedere ca Hotararea Guvemului nr.81/2020 

nu a suferit intervenlii legislative de modificare, pentru corectitudinea 

informatiei, sintagma „modificdrile se va elimina.
La aliii.(7), precizam ca art.28 alin.(l) din Ordonanta Guvemului 

nr.2/2001, astfel cum afostmodificataprinLegeanr.203/2018, prevede 

posibilitatea contravenientului de a achita in termen de cel mult 15 zile 

de la data inmanarii sau comunicarii procesului-verbal, jumatate din 

minimul amenzii prevazute de actul normativ, aceste dispozi^ii fiind 

aplicabile §i in ceea ce prive§te contravenfiile prev^te in prezentul 
protect. Menlionam ca, spre deosebire de solatia legislativS anterioara 

modificarii prin Legea nr.203/2018, in prezent, reglementarea-cadru in 

materia contravenfiilor nu mai stabile§te necesitateaunei norme exprese 

referitoare la posibilitatea achitarii, in termen de 15 zile, a jumatate din 

minimul amenzii.
Cu toate acestea, intmcat norma propusa la aUn.(7) cuprinde, in 

plus fata de reglementarea-cadru in materia contraventiilor, §i stabilirea 

posibilitatii contravenientului de a achita pe loc jumatate din minimul 
amenzii prevazute la alin.(l) - (3), dupa expresia „pe loc” ar trebui 
introdusa sintagma „prin derogare de la dispozitiile art.28 alin.(l) din 

Ordonanta Guvemului nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contraventiilor, aprobata cu modificari §i completari prin Legea 

nr. 180/2002, cu modificarile §i completarile ulterioare”.
La alin.(8), pentm rigoarea exprimarii, sintagma „in conformitate 

cu prevederile” trebuie inlocuita cu expresia „potrivit prevederilor”.
Pentm asigurarea uniformitatii in reglementarea domeniului 

contraventiilor, propunem ca in cuprinsul alin.(9) sa fie utilizata 

formula consacrata in cazul normei de completare cu dispozitiile 

Ordonantei Guvemului nr.2/2001:
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„(9) Contraventiilor prevazute la alin.(l) - (3) le sunt 
aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvemului nr.2/2001 privind 

regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari §i completari 

prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile §i completarile ulterioare”.
La alin.(lO), pentru un spor de claritate a normei, expresia 

„intocmite de catre personalul imputemicit in condi^iile alin.(4) lita)” 

trebuie inlocuita cu sintagma „intocniite de personalul prevazut la 

alin.(4) lit.a)”.
31. Av§nd in vedere ca art.40 - 42 cuprind dispozitii tranzitorii 

finale, pentru respectarea normelor de tehnica legislativa se impune
redarea acestora in finalul proiectului.

32. La art.41, referitor la adoptarea normelor metodologice de 

aplicare a legii, in termen de 90 de zile de la data publicarii, semnalam 

ca actele normative produc efecte juridice de la data intrarii in vigoare 

§i nu de la publicare, prin urmare adoptarea normelor respective se 

poate face numai in temeiul unei dispozifii legale in vigoare.
In acest sens, o solufie ar fi introducerea unei excepfii la art.42 

alin.(l) prin completarea normei, dupa cum urmeaza:
„(1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 septembrie 2022, 

cu exceplia art.41, care intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in 

Monitorul Oficial al Rom^iei Partea I”.
In aceasta situatie, norma propusa pentru art.41 ar trebui redata

astfel:
„Art.4L - In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a 

prevederilor prezentului articol, la propunerea Ministerului Muncii si 
Protectiei Sociale, se adopta prin hotarare a Guvemului normele 

metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi care intra in 

vigoare la 1 septembrie 2022”.
in funcfie de adoptarea acestei solufii, se impune §i 

renumerotarea in mod corespunzator a articolelor §i reconsiderarea 

normelor de trimitere.
33. La art.42 alin.(2), referitor la dispozifia de abrogare a 

Ordonantei de urgenta a Guvemului nr.70/2011, facem precizarea ca 

exista deja o dispozitie expresa de abrogare a acesteia, prevazuta in 

Legea nr. ,196/2016 §i care urmeaza sa intre in vigoare la data de 1 

aprilie 2022.
Daca se intentioneaza menfinerea in vigoare a Ordonanfei de 

urgenta a Guvemului nr. ,70/2011 pmia la data de 1 septembrie 2022, 
este necesara modificarea in mod corespunzator a prevederilor art. ,96 
lit. ,c) din Legea nr. ,196/2016.
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In subsidiar, precizam ca in cazul abrogarilor se menfioneaza §i 
editorialul in care actele normative au fost publieate.

34, La art.43, este necesara revederea textului, deoarece solufia 

preconizata se poate realiza numai prin modificarea expresa a normelor 

vizate ce cuprind definitii.
35. La art.44, din considerente de tehnica legislativa, propunem 

redactarea sub forma:
La articolul 8 din Ordonanta Guvemului nr. 27/1996 (...) 

alineatele (1) §i (2) se modifica §i vor avea urmatorul cuprins:”.
36. La art.45, formulam urmatoarele observafii §i propuneri:

a) la partea introductiva, din eonsiderente de ordin redactional, 
termenul Jnclusiune” se va reda sub forma „incluziune”, iar pentru o 

corecta informare sintagma ,^i completariW se va elimina.
b) pentru respectarea uzantelor in redactarea aetelor normative, 

partile dispozitive de la pet. 6,7,9-17 si 20-22. se vor reda astfel:
„6. La capitolul II, sectiunea a 4-a, alcatuita din art. 20 - 27 se

abroga.”;
„7. La artieolul 29 alineatul (2) va avea urmatorul euprins:”;
„9. La articolul 33 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:”;
„10. La articolul 38 alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:”; 
„11. La articolul 38 alineatul (5) se abroga,”;
„12. La eapitolul III, sectiunea a II - a §i secliunea a III -a, 

alcatuita din art. 43-55, se abroga.”;
„13. La articolul 58, alineatul (2) se abroga.”;
„14. La articolul 66, partea introductiva a alineatului (2) va avea 

urmatorul cuprins:”;
„15. La articolul 69 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:”; 
„16, La articolul 73, alineatele (2) §i (3) se abroga.”;
„17. La articolul 74 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:” 

„20. La articolul 86 alineatul (1), litera d) va avea urmatorul
euprins:”.

„21. La articolul 86 alineatul (1), literele e) si f) se abroga”.
„22. La articolul 90 alineatul (1) va avea urmatorul euprins”.

c) La pct.7 referitor la textul preeonizat pentru art.29 aliii.(2), 
pentru o redactare eorecta in cadrul enumerarii, sintagma „tipul de 

locuinta, §i numarul persoanelor” se va inloeui prin sintagma „tipul de 

locuinta, numarul persoanelor”.
d) La pet. 14, semnalam ca preambulul renrezinta o narte 

constitutiva a actului normativ (a se vedea art.40 din Legea nr.24/2000, 
republieata, cu modificarile §i completarile ulterioare), §i nu un element

14



din structura imui articol/alineat, elementul vizat de initiator! spre a fi 
modificat denumindu-se parte introductiva. Prin urmare, partea 

dispozitiva de la pet. 14 se va reformula in consecinta.
e) la pctl5, la textul propus pentru alin.(2) al art69, pentru 

precizia normei, sugeram analizarea normei de trimitere la art.33 

alin.(6), deoarece alineatul respectiv cuprinde prevederi ce vizeaza 

raspunderea pentru datele §i informatiile verificarii in teren a conditiilor 

de acordare a venitului minim de incluziune.
f) la pct.20, la textul propus pentru art.86 alin.(l) Iit.d), 

semnalam ca norma de trimitere la art.40 alin.(4) este eronata, fiind 

necesara analizarea acesteia.
g) la pct.22, la textul propus pentru aliii.(l) al art.90, sugeram ca 

formularea „pdna la data intrdrii in vigoare a prezentei legf sS. fie 

reconsiderata, intrucat potrivit art.62 din Legea nr.24/2000, republicata, 
cu modificarile §i completarile ulterioare „dispoz4iile de modificare §i 
de completare se incorporeaza, de la data intrarii lor in vigoare, in actul 
de baza, identificandu-se cu acesta”.

Bucuresti
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