
Expunere de motive

Iniţiativa legislativă are drept scop repararea unei nedreptăţi care s-a făcut de curând 

locuitorilor din Delta Dunării.

Astfel, în cadrul proiectului de lege privind stabilirea măsurilor de protecţie socială 

pentru consumatorul vulnerabil de energie, care a devenit Legea nr.226/2021, a fost inserat un 

articol care a modificat OG 27/1996 care asigura o serie de facilitaţi pentru populaţia din Delta 

Dunării si Munţii Apuseni, fiind tăiate subvenţiile ce erau acordate locuitorilor din Delta 

Dunării la energie electrica , energie termică şi gaze.

Din păcate, deoarece era necesară adoptarea în regim de urgenţă a legii mai sus 

menţionate, această modificare adusă la Ordonanţa 27/1996 a trecut neobservată.

In Expunerea de motive la Legea consumatorului vulnerabil se vorbeşte foarte frumos de 

saracia energetica care desemnează imposibilitatea unei persoane sau gospodarii de acoperire a 

nevoilor energetice minimale fiind cauzata de trei surse distincte : un nivel scăzut al veniturilor 

actuale , inaccesibilitatea la sistemul energetic motivat de infrastructura precara si condiţiile de 

viata generate si de locuinţe cu deficite energetice. Toate aceste consideraţii sunt perfect valabile 

pentru locuitorii din Delta Dunării . Motivarea eliminării subvenţiilor este superficiala si 

nefundamentata si in nici un caz nu constituie „o discriminare fata de locuitorii din alte zone „ 

asa cum se invoca in expunerea de motive a Guvernului

Subliniem că locuitorii din Delta Dunării, aproximativ 4.000 de familii, beneficiau de 

subvenţionarea cu 50% a tarifelor la energie electrica , energie termică şi gaze , în limitele unui 

consum normat, stabilit de consiliile locale.

Mai mult, aceste subvenţii erau suportate parţial din bugetul Consiliului Judeţean Tulcea, 

si din bugetul ministerelor coordonatoare ale agenţilor economici furnizori cu impact minim pe 

bugetul de stat.

Practic, prin Legea consumatorului vulnerabil, după 25 de ani, cele 4.000 de familii din 

Delta Dunării le-a fost tăiată subvenţia de 50% la “energie electrica, gaze naturale, energie 

termică”, chiar în prag de iarnă şi în condiţiile în care tarifele pentru aceste utilităţi au explodat.



Această nedreptate trebuie rezolvată în regim de urgenţă şi trebuie să revenim la forma 

antrioară a legii.

Menţionăm că Delta Dunării e o regiune deosebită, cu puţini locuitori şi cu ierni aspre, iar 

tăierea subvenţiei ar duce la o accelerare a depopulării. De asemenea, ţinem să arătăm că această 

subvenţie vizează doar persoanele fizice, iar impactul bugetar este foarte mic.

Având în vedere aceste aspecte, am decis să înaintăm spre dezbatere şi adoptare prezenta 

propunere legislativă care reprezintă de fapt revenirea la normalitate cea prevăzută in prevederile 

OG 27/19-96 art 8 care au fost abrogate :

"Articolul 8
(1) Familiile cu domiciliul într-una dintre localităţile situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei 
"Delta Dunării", prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 395/1996. beneficiază de tarife reduse cu 
50% pentru energie electrica, gaze naturale, energie termica şi apa potabilă furnizată din reţeaua 
publică, pentru consumurile casnice menajere, în limita unor consumuri normate pe familie, 
stabilite de către consiliile locale.
(2) Diferenţele de tarif pentru serviciile privind livrarea energiei electrice şi a gazelor naturale se 
suporta de la bugetul de stat, prin ministeml coordonator al agenţilor economici furnizori de 
astfel de servicii, iar cele privind energia termica şi apa potabilă, de la bugetul propriu al 
Consiliului Judeţean Tulcea.”
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