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AVIZ
referitor la 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

Analizând 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, transmis de Secretariatul 
General al Guvernului cu adresa nr.360 din 4.10.2021 şi înregistrat la 
Consiliul Legislativ cu nr.D907 din 4.10.2021

CONSILIUL LEGISLATIV
A

In temeiul art.2 alin.l lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată şi art.46(2) 
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ,

Avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu 

următoarele observaţii şi propuneri:
1. Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect stabilirea unei 

scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze 

naturale pentru sezonul rece 2021-2022, astfel încât preţurile la 

energie electrică şi gaze naturale plătite de către consumatorul casnic 
să nu agraveze nivelul de sărăcie energetică.

2. Precizăm că, prin avizul pe care îl emite. Consiliul Legislativ 
nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.

3. întrucât, potrivit normelor de tehnică legislativă, titlul trebuie 

să exprime sintetic obiectul reglementării, propunem ca acesta să se 
refere doar la stabilirea schemei de compensare respective, aşa-zisele 
“măsuri fîscal-bugetare“ reprezentând, de fapt, indicarea sursei de 
finanţare a diferenţei de preţ acordată cu titlu de compensare.



4. La paragraful al doilea din preambul, pentru rigoarea 
exprimării, recomandăm ca textul să debuteze prin cuvântul 
„Deoarece”. Totodată, pentru o exprimare corectă din punct de vedere 

gramatical, este necesară înlocuirea sintagmei “de creştere majoră ale 
preţurilor^ cu sintagma “de creştere majoră a preţurilor“.

La paragraful al patrulea, contextul impune înlocuirea 

termenului „afecta” cu „va afecta”.
La al cincilea paragraf, pentru corectitudinea exprimării, 

expresia „plata energiei electrică şi gazele naturale” se va reda sub 

forma „plata energiei electrice şi a gazelor naturale”.
Totodată, pentru utilizarea unei terminologii unitare în tot 

cuprinsul proiectului, propunem înlocuirea expresiei “scheme de 

sprijin“ cu expresia “scheme de compensare“.
5. La formula introductivă, din considerente de ordin 

redacţional, termenul „Ordonanţă” se va reda cu literă mică.
6. La art.l alin.(l), pentru o exprimare cursivă, este necesară 

plasarea sintagmei “denumiţi în continuare clienţi casnici“, după 

sintagma “cu modificările şi completările ulterioare“.
La alin.(2), pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, 

sintagma „anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă” se va înlocui cu 
expresia „anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă 

de urgenţă”. Ca urmare, art.5 se va elimina.
La alin.(3), recomandăm eliminarea expresiei „la prezenta 

ordonanţă de urgenţă” ca fiind superfluă. Observaţia este valabilă 
pentru toate situaţiile similare din proiect.

La alin.(5) şi (6) sugerăm reanalizarea normelor de trimitere 

deoarece la alin.(5) textul face referire la energia electrică, iar 

dispoziţia din norma de trimitere la art.3 alin.(5) vizează consumul 
gazelor naturale, iar la alin.(6) textul se referă la gaze naturale, iar 

dispoziţia din norma de trimitere la art.3 alin.(2) vizează consumul de 
energia electrică.

La alin.(7), din considerente de ordin redacţional, abrevierea 
„Art.” se va reda cu literă mică.

Totodată, semnalăm că termenul “subvenţia“ nu este folosit de 
Legea nr.226/2021, astfel că nu este clar dacă acesta desemnează doar 

măsurile de protecţie social financiare sau vizează şi măsurile de 
protecţie social nonfînanciare prevăzute de aceasta. Este necesară 
reformularea textului, în funcţie de intenţia de reglementare.
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La alin.(lO), raportat la textul propus pentru alin.(8) al aceluiaşi 
articol, potrivit căruia compensarea este consemnată în factură, nu 

rezultă cu claritate care este modalitatea prin care clienţii casnici 
beneficiază lunar de compensare, în condiţiile în care periodicitatea 

de emitere a facturii este mai mare de o lună calendaristică. Apreciem 

că este necesară revederea textului, în sensul clarificării acestui aspect.
La alin.(ll), pentru precizia normei propuse, se impune 

definirea termenului “cvartal“.
Reiterăm observaţia de mai sus pentru alin.(12)-(14).
La alin.(14), sintagma “toate calculele aferente consumului 

fiecărui client casnic“ nu conferă suficientă claritate normei 
preconizat, motiv pentru care este necesară reformularea textului.

7. La art.2 alin.(2), pentru utilizarea limbajului juridic consacrat, 
expresia „de la intrarea în vigoare” se va reda sub forma „de la data 
intrării în vigoare”.

La alin.(3), pentru respectarea exigenţelor de exprimare, după 

sintagma „Până la” se va insera expresia „data de”.
La alin.(4), pentru o exprimare corectă, sintagma “necesare 

acestor recuperării se stabilesc prin ordin al ministrului muncii şi 
protecţiei sociale, al ministrului energiei şi al preşedintelui Autorităţii 
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în termen de 45 de 

zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe“ trebuie 

înlocuită cu sintagma “necesare acestei recuperări se stabilesc prin 
ordin comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale, al ministrului 
energiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în 

Domeniul Energiei în termen de 45 de zile de la data intrării în 

vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă“.
8. La art.3, din considerente de redactare, precum şi sub aspectul 

respectării normelor de tehnică legislativă recomandăm reanalizarea 
redactării textului şi eventual introducerea în cuprinsul proiectului a unor 

elemente de operaţionalizare practică a compensării, cu ocazia emiterii 

şi plăţii facturilor lunare.
Semnalăm că, potrivit actualei redactări, compensarea vizată se 

calculează pentru întreaga perioadă pentru care urmează să fie acordată.
La alin.(3), pentru rigoare redacţională, termenul „Anexa” se va 

scrie cu literă mică. Observaţia este valabilă şi pentru alin.(6).
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La alin.(7), pentru fluenţa exprimării, propunem reformularea 
tezei a“H-a, astfel: “Marja de 10%-se-aplică la consumul-maxirn-de 

energie electrică decontat în perioada de compensare de 1000 de kwh, 
respectiv la consumul maxim de gaze naturale decontat în 
perioada de compensare de 1000 m^“.

9. La art,4, din considerente de ordin redacţional, abrevierea 

„art.” din cadrul sintagmei „si art.25” se va elimina.
Totodată, din considerentele expuse la pct.4 supra, propunem 

înlocuirea sintagmei „beneficiază de sprijinul prevăzut la art.l calculat 
ca diferenţa dintre compensarea prevăzută în anexa la prezenta 

ordonanţă de urgenţă şi ..cu sintagma „beneficiază de compensarea 

prevăzută la art.l calculată ca diferenţa dintre compensarea prevăzută 
în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă şi ..

Din modul în care este însă redactată norma preconizată, pare că 
beneficiarii acesteia sunt consumatorii vulnerabili care beneficiază de 
ajutorul prevăzut de Legea nr.226/2021, indiferent de limita de 

consum, ceea ce poate conduce la un consum abuziv din partea 
acestora. Este necesară reanalizarea sa.

10. La anexă, pentru respectarea uzanţei redactării actelor 
normative, formularea „la 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”, aflată în colţul din dreapta sus al paginii prin care se 
marchează anexa, se va elimina.

o

PRESElftlN®

Florin

Bucureşti
Nr.821/4.10.2021
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 485/16 iul. 2012. L.nr. 123/2012

Legea energiei electrice şi a gazelor naturale

Notă: în actele normative în care apar sintagmele "furnizor implicit" şi "furnizor de ultimă opţiune", acestea se înlocuiesc cu 
sintagma "furnizor de ultimă instanţă".

1 promulgata prin D. nr. 477/2012 M. Of. nr. 485/16 iul. 2012
Decret pentru promulgarea Legii energiei electrice şl a gazelor 
naturale

^.rectificare M. Of. nr. 665/21 sep. 2012— ^rectifică art:~J28-aIin:-{2-)-pct: {ii)
RECTIFICARE

3 modificări prin L nr. 255/2013 M. Of. nr. 515/14 aug. 2013
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii 
procesuai penale

modifică, la ] februarie 2014, art. 187 alin.
(2):
abrogă art. 187 alin. (7)

^ modificări prin O.U.G. nr. 20/2014 M. Of. nr. 325/5 mai 2014
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri de 
eficientizare a activităţii de privatizare pentnj dezvoltarea în 
condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu 
capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şl îndeplinirea 
obiigaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la 
anumiţi operatori economici, precum şi pentnj modificarea şi 
completarea unor acte normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 123/2015 
completări prin

introduce pct. 58_] la art. 100, alin. (1_J) 
şi (1__2) la art. 104; 
înlocuieşte sintagma "Ministenil 
Economiei. Comerţului şi Mediului de 
Afaceri" cu sintagma "Ministerul 
Economiei"

M. Of. nr. 386/3 iun. 2015

5,completat prin O.U.G. nr. 35/2014 M. Of. nr. 459/24 iun. 2014
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii energiei 
electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

aprobată cu modificări şi L. nr. 174/2014 
completări prin

introduce alin. (S_l) şi (3_2) la art. 177, 
pct. 35_1 la art. 194. lit.f) la art. 195 alin. 
(1) pct. 2

M. Of. nr. 919/17 dec. 2014

e .modificări prin L. nr. 117/2014 :M. Of. nr. 527/16 iul. 2014
Lege pentnj aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea 
obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la 
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice 
"Transelectrica" • S.A. şi la Societatea Naţională de Transport 
Gaze Naturale Transgaz" - S.A. Mediaş şi pentru modificarea 
unor acte normative

abrogă art. 19 alin. (4)
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7 modificări prin L nr. 127/2014 M. Of. nr. 720/1 oct. 2014 vwdifică ari. 13 alin. (1) Ut. b). ari. 2] 
alin. (2). ari. 30. ari. 3J. ari. 32 alin. (1) Ut. 

electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi a Legii petrolului a), art. 32 alin. (2) ari 33 alin. (2) partea 
nr. 238/2004

Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei

introductiva, art. 34. ari. 36 alin. (7) Ut. g). 
art. 36 alin. (10), at1. 37 denumirea 
marginală ^i alin. (1), art. 41, art. 45 alin. 
(1) Ut. a) şi c). an. 48 alin. (2) Ut. c). art. 57 
alin. (I). art. 58 alin. (J) şi (2). art. 62 alin. 
(1) Ut. h). ari. 93 alin. (1) pct. 38. art. 93 
alin. (2) pct. 2 Ut a) - d), ari. 93 alin. (3) Ut.
a) , ari. 100pct. 18, 26, 30. 32 şi 35, art.
100 pct. 61, 72 şi 79. ari. 102 Ut. e), art. 
113aUn. (l)şi(4). art. llSalin. (1) şi (2). 
art. 119pct. 1 Ut. e). art. 119pct. 2 Ut. c), 
art. 119pct. 3 Ut. a), art. 126, art. 127 alin. 
(1) Ut. a), art. 127 alin. (2) Ut. a), art. 127 
alin. (3). art. 128 denumirea marginală, 
art. 130 alin. (2) IU. h), art. 131 alin. (1) Ut.
b) . art. 138 alin. (2) lit.J), art. 142 alin.
(3). ari. 143 alin. (1), art. 145 alin. (3). ari. 
145 alin. (4). art. 148 alin. (1), art. 150 Ut.
a) , ari. 151 alin. (1). (5) şi (7). art. 152 
alin. (3). titlul cap. Vil, art. 155, art. 157, 
ari. 173 alin. (1). art. 174 alin. (4). art. 178 
alin. (1) Ut. h), art. 178 alin. (2) Ut. a), art.
179 alin. (1), art. 179 alin. (2) Ut. b) şi c). 
art. 179 alin. (7), art. 181 alin. (3) Ut. b). 
art. 194 pct. 37, art. 195 alin. (1) pct. 2 Ut.
b) şi Ut. e):
introduce pct 69_1 şi 79_1 la art. 3, art.
7_l. Ut. h) la art. 10 alin. (2). Ut. c) şi d) la 
art. 36 alin. (2), Ut. s) la art. 36 alin. (7), 
alin. (7_1) la an. 36, alin. (13) şi (14) la 
art. 36, alin. (3) la art. 37, Ut. e) şiJ) la ari. 
38 alin. (2), art. 44_1, alin. (1_1) şi (5) la 
art. 57. Ut. hj) - hJO) la art. 62 alin. (1), 
pct. 39-44 la art. 93 alin. (1), Ut, d) la art,
93 alin. (2)pct. 1, pct. 37_1 la art. 100. pct. 
45_1 la art. 100, pct. $0_1 la an. 100. art. 
102_1. alin. (9) şi (10) la art. 104. Ut. g) la 
art. 119pcl. 1, Ut. j) şi k) la art. 122alin.
(1) , alin. (9) -(14) la ari. 125, an. 126_1, 
art. 126J, art. 127J, Ut. dj) la ari. 130 
alin. (1). Ut. t)-u) la art. 130 alin. (1). Ut.j) 
la art. 130 alin. (2). alin. (5) la art. 130, Ut. 
e) şi f) la art. 131 alin. (I), alin. (1 _!) la 
art. 131, alin. (3) la art. 131, Ut. dJ) la 
art. 138 alin. (1). alin. (3) h art. 138. Ut.J) 
la art. 142 alin. (1), an. 149_}. alin. (1__1) 
la art. 152, art. 156_1, art. 156_2, alin. (2) 
la art. 171, alin. (11) la art. Î74. Ut. e) la 
art. 175 alin. (2), art. 177J. Ut. aj) la 
art. 178 alin. (2), Ut. k) la art. 179 alin.
(2) . pct. 36_1 la ai1. 194. pct. 41 la art. 194: 
abrogă ari. 6 Ut. ş). art. 138 alin. (2) Ut. e), 
art. 179 alin. (2) Ut. d), aii. 201 alin. (2)
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8 modificări prin M. Of. nr. 919/17 dec. 2014L nr. 174/2014
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice şi a 
gazelor naturale nr. 123/2012

aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 35/2014 şi modifică an. 75 alin. (!) Ui. 
i). an. 124 alin. (1) Ut. e). ari. 177 alin. 
(3_2). ari. 179 alin. (2) Ut. h). art. 181 a lin. 
(3) Ut. h), ort. 181 alin. (5);

introduce alin. (3_3J la art. 177:

abrogă art. 148 alin. (2) Ui. g)

9 modificări prin O.U.G. nr. 86/2014 M. Of. nr. 920/17 dec. 2014 modifică an. 3 pct. 36, art. 100 pct. 58 1
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

M. Of. nr. 475/30 iun. 2015aprobată cu modificări şi L. nr. 174/2015 
completări prin

10 modificări prin L. nr. 227/2015
Lege privind Codul fiscal

M. Of. nr. 688/10 sep. 2015 abrogă la 1 ianuarie 2016 art. 12 alin. (13)

11 modificări prin ;M. Of. nr. 487/30 iun. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentnj modificarea şi completarea Legii 
energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

respinsă prin L. nr. 98/2021

O.U.G. nr. 28/2016 modifică ari. 195 alin. (1) pct. 2 Ut. d) şi e); 
introduce alin. (3) la art. 143

M. Of. nr. 446/27 apr. 2021

12 modificări prin O.U.G. nr. 64/2016 M. Of. nr. 801/11 oct. 2016 modifică art. 124 alin. (1) Ut. e). art. 177 
alin. (3_l)-(3_3), art. 181 alin. (5), art. 194 
pct. 35_1 şi art. 195 alin. (1) pct. 2 lii.J); 
introduce Ut. a_l) la art. 143 alin. (l) şi 
alin. (3_4)-(3_14) ta art. 177

Ordonanţă de urgenţă pentnj modificarea şi completarea Legii 
energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

M. Of. nr. 611/17 iul. 2018aprobată prin L. nr. 171/2018

i3modificări prin L. nr. 203/2016 IM. Of..nr. 892/8 nov. 2016
Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei 
electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

modifică art. 3 pct. 4, art. 28 lit.f). art. 36 
alin. (1). art. 36 alin. (7) Ut. e). art. 43 alin. 
(3). art. 71 alin. (I) Ut. d); 
introduce pct. 73_i la art. 3. alin. (3) la 

art. 29
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...............
14 modificări prin M. Of. nr. 604/16 iui. 2018L. nr. 167/2018 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei 
electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

modifică ari. 51 alin. (2), ari. 66. ari. 93 *'
alin. (î) pcl. 4. 7 şi 15. ari. 93 alin. (2) pc{.
1 lil. c) şi d), art. 93 alin. (2) pcl. 2 Ut. a) - 
d), an. 93 alin. (3) Ut. a) - c), art. 93 alin. 
(4), ari. 98 alin. (1). art. 100pct. 57, 58_1, 
61 şi 79, art. 102 Ut. k), 1) şi n). art. 104 
alin. (J), (1_1) .şi (1_2), art. 104 alin. (2), 
art. 104 alin. (5). ari. 118 alin. (1) şi (2). 
art. 119 pct. 1 Ut. e), art. 119 pct. 2 lil. e), 
art. 119 pct. 3 Ut. a), art. 121 alin. (1), art. 
135, art. 138 alin. (1) Ut. k). art. 142 alin. 
(1) Ut. e), ari. 143 alin. (1) Ut. a_}), art.
145 alin. (5), art. 148 alin. (1), art. 148 
alin. (2) Ut. d), ari. 151 alin. (1). (2) şi (4), 
art. 152 alin. (2). la titlul 11 denumirea cap. 
VII, art. 157, art. 174 alin. (4), art. 177 
alin. (3j5), (3_7). (3_9) şi (3J0). art. 179 
alin. (5), art. 194 pct. 1, 2-4, 6, 11,14 şi 21, 
art. 194 pct. 35_1, art. 195 alin. (1) pct. 1 
Ut. a) - c), art. 195 pct. 2 Ut. a) - e) şi 
art. 195 alin. (2) şi (3):

introduce alin. (10) la ari. 7_], alin. (6) la 
art. 57, alin. (1_1) la art. 58, pct. 4_1 la 
art. 93 alin. (I), pct. 45-47 la ari. 93 alin. 
(1), alin. (3) la art. 98, pct. 75_1, 88_1 şi 
89_î la art. 100, alin. (8) la art. 102_1. 
alin. (1_3), (1_4) şi (2_I) la art. 104, Ut. fi) 
la art. 119 pct. 3. Ut. d_l) şi Ut. e_l) la art. 
124 alin. (1), Ut. e_l) şi e_2) la art. 130 
alin. (1), art. 130_1, Ut. r) la art. 143 alin. 
(1), ari. 144_1, alin. (2_1) şi (2_2) la art. 
146, alin. (l_l) şi alin. (5_1) la art. 151, 
alin. (5) la art. 152, alin. (!_]) la art. 174, 
alin. (3_15)-(3_l9) la art. 177, alin. (5) la 
art. 178, pct. 1_1, 1_2, 24_1 şi 42 la art. 
194 şi alin. (4__1) la art. 195:

abrogă art. 93 alin. (6), art. 100pct. 27, 
45_l, 46 şi 49, art. 102 Ut. e), art. 119pct. 
1 Ut. g), art. 154, art. 155, art. 177 alin. 
0J)- {3J), (8_8). (8J3) şi (3_14). art. 
194 pct. 41, art. 195 alin. (5) şi art. 197

i5 modificări prin L. nr. 171/2018 M. Of. nr. 611/17 iul. 2018
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 64/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei 
electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

aprobă O.U.G. nr. 64/2016

16 modificări prin L. nr. 202/2018 :M. Of. nr. 647/25 iul. 2018
Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei 
electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

modifică art. 1 alin. (2) Ut. a): 
introduce Ut. l) la art. 67
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17 modificări prin O.U.G. nr. 114/2018 M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şl a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene

modifică avi. 22 alin. (2) Hi. d), ari. 28 Hi. 
c). ari. 55 alin. (}). ari. 75 alin. (1) Hi. c), 
ari. 104 alin. (7):
introduce alin. (1_1) la avi. 22, Ut. b_l) la 

avi. 28, alin. (4) şi (5) Io avi. 76, pci. 48 la 
avi. 93, alin. (2_1) h ari. 93, alin. (!__}) - 
(1_3) la ari. 124. alin. (7_J) la an. 174. 
alin. (9) la ari. 181. pci. 43 la avi. 194. alin. 
(4_2) la ari. 195; 
abrogă avi. 63 alin. (3)

Prevederile capitolului IV se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2019.

18 modificări prin O.U.G. nr. 19/2019 M. Of. nr. 245/29 mar. 2019
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative

modifică avi. 22 alin. (1_1). avi. 76 alin. 
(4), ari. 104 alin. (7), avi. 105, avi. 124 
alin. (1_1)-(1J). an. 179 alin. (2) Hi. b): 
inivoduce alin. (8) la ari. 79, alin. (6_1) la 
avi. 104, alin. (6) la ari. 178; 
abrogă ari. 181 alin. (9)

19 modificări prin O.U.G. nr. 1/2020 M. Of. nr. 11/9 ian. 2020
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

modifică avi. 22 alin. (l_l). avi. 22 alin. (2) 
lit. d), avi. 28 Iii. b_l). ari. 76 alin. (5). ari. 
93 alin. (2_1), ari. 104 alin. (7). an. 124 
alin. (1_1) şi (1 _2), ari. 179 alin. (2) lit. b) 
şi avi. 195 alin. (4_2); 
abrogă la data de 30 aprilie 2020 art. 79 
alin. (8) şi avi. 178 alin. (6)

20 modificări prin O.U.G. nr. 74/2020 iM. Of. nr. 416/19 mai 2020
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

modifică an. 28 lil. c) şi an. 76 alin. (4); 
introduce alin. (2_1) la avi. 23 şi lil. c_l) la 
art. 29 alin. (1)

21 modificări prin O.U.G. nr. 106/2020 ,M. Of. nr. 572/1 iul. 2020
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
energiei electrice şl a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi 
pentru modificarea unor acte normative 

aprobată cu modificări şi L. nr. 290/2020 
completări prin

modifică avi. 143 alin. (1) lit. a_l) şi Ut. fi), 
an. 176, an. 177 alin. {3_15) - (3_17). art. 
179 alin. (2) lit. g). art. 194 pct. 24_1. art. 
195 alin. (!) pct. 2 lit. e); 
introduce lit. o) şi p) la art. 102, pct. 24 2 

la art. 194;
abrogă art. 143 alin. (1) lit. c) şi q). art. 
143 alin. (3). art. 177 alin. (3J8)

M. Of. nr. 1239/16 dec. 2020
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22.modificări prin L. nr. 155/2020 M. Of. nr. 665/27 iul. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei 
electrice şt a gazelor naturale nr. 123/2012 şi privind 
modificarea şi completarea altor acte normative

modifică an. ] alin. (l) şi alin. (2) lit. a), 
art. 3pci. 36.48 şi 49. a/i. 4 - 6. ari. JO , 
alin. (i). (2). (4). (5). (6) şi (7). an. J2 alin. 
(]2). art. 14. art. 19. ort. 21 alin. (2) şi (7). 
art. 23 alin. (8), art. 42 lit. o) şi h), art. 44 
alin. (1), an. 45 alin. (1) Ut.c). art. 46 alin.
(2) . art. 49 îii. a) şi h). art. 51 alin. (5) şi 
(6). art. 62 alin. (1) Ut. b_5). art. 93 alin.
(1) pa. 5. 29 şi 45. ort. 93 alin. (2) pa. 1 
lit. d), art. 93 alin. (2) pct. 2 lit. b) şi c). art. 
93 alin. (3) lit. a) şi alin. (4). art. 93 alin. 
(5). art. 94. art. 96 alin. (6), an. 103. art. 
104 alin. (5) şi (6). an. 108 alin. (1) partea 
introduaivă şi lit. d) şi g). art. 123. art. 125 
alin. (4). art. 130 alin. (1) lit. e), j) şi ş), art. 
138 alin. (1) Ut. d_l) şi g). art. 139 alin.
(3) . art. 143 alin. (1) lit. a). J) şi q). art. 145 
alin. (4) Ut. g), art. 151, art. 152 alin. (2) 
partea introductivă, art. 156, art. 156J2 
alin. (1) Ut. e). art. 156_2 alin. (2) lit. a), 
art. 160 alin. (1) - (3), art. 179 alin. (2) Ut. 
i) şi k). an. 194 pct. 24_1. 26, 29. 37, 39 şi 
43. ari. 195 alin. (2) - (4). art. 198; 
introduce Ut. o) - q) ta art. 2, pct. 1_1, 4_1. 

4_.2. 31J. 3l_2. 57J şi 79J la art. 3. 
art. 7J. alin. (4J) - (4J). (5J) - (5J) la 
ari. 10. alin. (14) la art, 12, alin. (10) - (14) 
la art. 23, alin. (2_l) şi (2_2) la art. 46, Ut.
d) la art. 47 alin. (1). alin. (5) la art. 47, 
alin. (2) la art. 49. alin. (5) şi (6) la art. 50. 
alin. (3_1) - (3_4) la art. 51. alin. (7) la art. 
57. alin. (6) - (8) la art. 65, alin. (3) la art. 
75, pct. 5_1 - 5_4 şi pct. 49 - 54 la art. 93 
alin. (1). Ut. e) la art. 93 alin. (2) pct. 1. Ut.
e) - h) la art. 93 alin. (2) pct. 2. alin. (4_1). 
(4_2). (8) • (10) la art. 93. pct, 74^1 la art. 
100, art. 102_2. alin. (2_1) la art. 118, Ut.
f) la an. 119pct. 2. Ut. g) la art. 119pct. 3. 
alin. (1_1) la art. 120, alin. (4_1) la art.
125. alin. (4) şi (5) la art. 134. alin. (3) la 
art. 137. alin. (6) şi (7) la art. 139, Ut. s) la 
art. 143 alin. (1), alin. (]_l) la art. 143, lit. 
a_l) la art. 148 alin. (2). alin. (3) ~ (5) la 
art. 148. alin. (4_1) şi (4_2) la art. 152, Ut. 
bj) şi h) la art. 156_2 alin. (1). alin. (7) - 
(9) la art. 178. pct. 44-52 la art. 194. Ut. d) 
la art. 195 alin.(l) pct. 1. Ut. g) - j) la art. 
195 alin. (1) pct. 2, alin. (2J) şi (7) - (9) 
ia art. 195;
abrogă art. 24, an. 93 alin. (2_1). art. 104 

alin. (3). (4) şi (8), art. 130 alin. (2) Ut. b). 
ari. 139 alin. (5). an. 143 alin. (1) lit. m) şi 
alin. (3), art. 150 Ut. c), art. 152 alin. (1) şi 
(IJ). art. 156_2 alin. (2) lit.b), art. 195 
alin. (4_2); sintagma „senneiu tehnologe 
de sistem " se modifică şi se înlocuieşte cu 
sintagma .,ser\’iciu de sistem".
Dispoziţiile art. 93. 94. 194 şi 195 din Legea 
energiei nr. 123/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare, astfel cum acestea au 
fost modificate şi completate prin 
prezenta lege. prin care se stabilesc 
contravenţii, regimul contravenţiilor şi 
modalităţile de sancţionare a acestora, iiwă în 
vigoare la 60 de zile de la data publicării 
prezentei legi în Monitorul Oficial al României.
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Partea I.\
I

23 modificări prin L. nr. 244/2020
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 103/2020 pentru prorogarea termenului de aplicare a 
măsurilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa 
alimentării cu energie electrică

M. Of. nr. 1050/9 nov. 2020 modifică an. JOS alin. (2): 
introduce alin. (J_I) Ia arf. J9

modificări prin L. nr. 290/2020 M. Of. nr. 1239/16 dec. 2020 modifică art. 5 alin. (S). ari. 10 alin. (5_2) 
şi (7). ari. 28 lit. c). ari. 44 alin. (10), art.Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 106/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei—şi (6). art.-]00pct—S4:art. 
electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi pentru “
modificarea unor acte normative 104 alin. (6), art. 108 alin. (1) lit. d). art. 

130_1 alin. (1). art. 138 alin. (1) lit. d_J), 
art. 164 alin. (1) lit. e). art. 170. art. 177 
alin. (3_16) lit. b) şi art. 195 alin. (1) pci. 2 
lit. e);
introducepct. J9_I şi I9_2 la ort. 3. Iii. 
d_l) la an. 6. alin. (1_1) la art. 23, alin. 
(l_l) la art. 27. lit. c_2) la art. 29 alin. (I), 
alin. (11} la art. 44, alin. (3_3) la art. 51. 
pct. 77_1 la an. 100, lit. d_J) Ia art. 102, 
alin. (2J) şi (2J) la art. 102J. lit. bj) 
la art. 124 alin. (2). lit. h_l) la art. 130 
alin. (1). lit. k) la art. 130 alin. (2), lit. l) şi 
m) la art. 138 alin. (1), alin. (1 _!) la art. 
151. art. 170J, alin.'(12)-(16) la an. 174 
şi lit. d_l) la art. 195 alin. (1) pct. 2: 
abrogă art. 124 alin. (!_3)

25 modificări prin O.U.G. nr. 212/2020 M. Of. nr. 1307/29 dec. 2020 modifică ari. 3pct. 36 şi 57^1
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 

aprobată cu modificări prin L. nr. 109/2021 M. Of. nr. 457/29 apr. 2021

Notă : In cuprinsul actelor normative în vigoare următoarele denumiri şi sintagme se înlocuiesc după cum 
urmează; a) "Ministerul Finanţelor Publice" cu "Ministerul Finanţelor"; b) "Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării 
şi Administraţiei" cu "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei": c) "Ministerul Fondurilor 
Europene" cu "Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene".

26 rectificare IM. Of. nr. 153/15 feb. 2021 an. 27 alin. (IJ)
RECTIFICARE

27 modificări prin L. nr. 98/2021 M. Of. nr. 446/27 apr. 2021
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 28/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei 
electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

respinge O.U.G. nr. 28/2016

28 modificări prin L. nr. 226/2021 jM. Of. nr. 891/16 sep. 2021
Lege privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru 
consumatorul vulnerabil de energie

modifică art. 3 pct. 16, art. 100 pct. 29; 
în tot cuprinsul legii, sintagma „client 
vulnerabil " se înlocuieşte cu .dntagma 
„consumator vulnerabil"
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EVENIMENTE SUFERITE de actul... <
M. Of. nr. 891/16 sep. 2021

Lege privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

L. nr. 226/2021

promulgată prin D. nr. 982/2021 ’M. Of. nr. 891/16 sep. 2021
Decret pentru promulgarea Legii privind stabilirea măsurilor de 
protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

1

Consiliul Legislativ - 4 octombrie 202J Pag. I din 1


