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1. L

IBp AVIZ

referitor la proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind 

reglementarea unor măsuri flscal-bugetare şi stabilirea schemei de compensare 

pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru 

sezonul rece 2021-2022

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 Ut. 
a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost sesizat cu 

privire la avizarea proiectului de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind reglementarea unor 

măsuri flscal-bugetare şi stabilirea schemei de compensare pentru consumul de energie electrică 

şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022.

CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL

în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în şedinţa 

din data de 4.10.2021, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 
nr.25/04.03.2021, avizează FAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu următoarele 

observaţii:
• Metodologia de calcul a tarifelor de distribuţie in vigoare prevede acoperirea din veniturile 

reglementate ale OD a preţului de achiziţie CPT de 300 lei/MWh pentru anul 2021 şi se 

prevede o creştere a tarifelor de distribuţie pentru anul 2022, la limita suportabilitatii. De aceea, 
propunerea este ca ca o parte din creştere sa fie acoperita prin aceasta plata de compensaţii de 

la bugetul de stat direct către operatorii de distribuţie, degrevând utilizatorii de reţea de crestri 
nesuportabile de tarife de distributie.In susţinerea soluţiei de mai sus, pentru întregirea cadrului
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Jegal care sa poata sprijini măsură propusa, consider necesară completarea art. 80 cu alineatul 
(6) in cadrul Proiectului de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi 

completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu următorul text:

Art.80 (6) în situaţii excepţionale de dezechilibre majore între cerere şi ofertă şi disfuncţionalitâţi 
evidente ale pieţei de energie electrică. Guvernul, la propunerea ANRE şi cu avizul Consiliului- 
Concurenţei, poate limita creşterea excesivă a preţurilor pe piaţa angro sau poate determina 

blocarea acestora pentru o perioadă determinată de maximum 6 luni, perioadă ce poate fi 

prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă circumstanţele ce au 

determinat adoptarea respectivei decizii, prin acordarea din bugetul de stat a unor compensaţii 
către operatorii de distribuţie concesionari prestatori ai serviciului public, in scopul acoperirii 

unei parti din costul achiziţiei energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu 

tehnologic."

De asemenea, în continuare logică, ar trebui inserat un articol nou in proiectul de Ordonanţă de 

urgenţă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi stabilirea schemei de compensare 

pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022:

• La Art (1) se va adăuga paragraful:
„Se Stabileşte, de asemenea, o schema de compensare destinata operatorilor licenţiaţi de 

distribuţie a energiei electrice, prestatori ai serviciului public de distribuţie, pentru limitarea 

impactului creşterii preturilor energiei electrice pe piaţa angro asupra tarifelor de distribuţie si 
implicit asupra preturilor energiei electrice la consumatorii finali. Diferenţa de preţ acordata 

drept compensare ar urma sa fie suportata de către Ministerul Finanţelor (prin compensarea unor 

datorii fiscale si prin plaţi de la buget către operatorii economici respectivi)."
• La Art 3 se va adauga art 3^:

„ Valorile lunare ale compensaţiilor pentru sprijinul financiar acordat pentru operatorii de 

distribuţie in legătură cu achiziţia de energie electrica pentru acoperirea pierderilor in reţelele de 

distribuţie suni stabilite conform anexei la prezenta ordonanţă de urgenţă şi pot fi actualizate prin 

hotărâre a Guvernului la propunerea Ministerului Energiei, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte 

de perioada de aplicare."

• Neacceptarea acestor propuneri şi creşterea preturilor energiei electrice achiziţionate va afecta 

in prima etapa situaţiile financiare ale operatorilor de distribuţie, punând la risc capabilitatea 

acestora de a-si continua misiunea de a presta serviciul public si de a dezvolta reţelele operate, iar 
in a doua etapa aceasta creştere va afecta masiv toti utilizatorii de reţea si deci toti consumatorii 
finali.

Preşedinte, 

Bogdan SIMIOK
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