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referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei 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, 
cu modificările şi completările ulterioare

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei 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, cu modificările şi completările ulterioare 

(b436/28.09.2021), transmisă de Secretarul General al Senatului cu 

adresa nr.XXXV/4841/4.10.2021 şi înregistrată la Consiliul Legislativ 

cu nr.D921/5.10.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

în temeiul arL2 alin.(l) lita) din Legea nr.73/1993, republicată şi arL46 

alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Legislativ, republicat,
Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 

observaţii şi propuneri:
1. Propunerea legislativă are ca obiect modificarea alin.(l) şr (2) 

ale art.8 din Ordonanţei 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, cu modificările 
şi completările ulterioare, urmărindu-se reglementarea acordării „Je 

tarife reduse cu 50% pentru energia electrică, gaze naturale, energie 

termică şi apă potabilă furnizată din reţeaua publică, pentru 

consumurile casnice menajere, în limita unor consumuri normate pe 

familie, stabilite de către consiliile locale'', pentru familiile cu domiciliul 

în una dintre localităţile situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta



Dunării”, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.395/1996 cu 

modificările ulterioare, precum şi stabilirea surselor de finanţare din care 

vor fi suportate diferenţele de tarif
Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea art.75 alin,(l) din 

Constituţia României, republicată, prima Cameră sesizată este Senatul.
2. Precizăm că, prin avizul pe care îl emite. Consiliul Legislativ 

nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.
3. întrucât propunerea legislativă poate avea implicaţii asupra 

bugetului de stat, este obligatorie solicitarea unei informări din partea 

Guvernului, în conformitate cu dispoziţiile art.lll alin.(l) din 

Constituţia României, republicată.
Totodată, sunt incidente prevederile art.15 alin.(l) din Legea 

nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, referitoare la obligativitatea întocmirii unei fişe financiare, 
cu respectarea condiţiilor prevăzute de art.21 din Legea 

responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010, republieată,
A

In acest context precizăm că, în considerentele Deciziei 
nr.331/2019, Curtea Constituţională a reţinut că, Jipsind fişa financiară 

(iniţială şi reactualizată) nu se poate trage decât concluzia că la 

adoptarea legii s-a avut în vedere o sursă de finanţare incertă, generală 

şi lipsită de un caracter obiectiv şi efectiv, nefiind aşadar reald\
4. Referitor la Expunerea de motive, semnalăm că aceasta nu 

respectă structura prevăzută la art.31 din Legea nr.24/2000, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nefiind 

prezentat impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât 
pe termen scurt, pentru anul eurent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) şi 
nici informaţii cu privire la consultările derulate.

Precizăm că în Expunerea de motive la proiectul de lege privind 

stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul 

vulnerabil de energie, care a devenit Legea nr.226/2021, modificarea 

art.8 alin.(l) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr.27/1996 a fost 

motivată de aprecierea că, în forma existentă la acel moment, formă la 

eare iniţiatorii intenţionează să se revină prin prezentul proiect, 
„locuitorii judeţului Tulcea ar beneficia în mod discriminatoriu faţă de 

ceilalţi consumatori vulnerabili, de o subvenţie dublă pentru energie 

electrică, gaze naturale şi energie termică”.
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Totodată, menţionăm că, potrivit anexei nr.2 la Legea 
nr.226/2021, referitoare la repartizarea judeţelor pe zone de 

temperatură, judeţul Tulcea face parte din zona caldă.
A

In acest context, în lipsa unei fundamentări temeinice a soluţiei 
legislative propuse, care să justifice acordarea unor beneficii la plata 

energiei electrice, energiei termice şi gazelor naturale locuitorilor din 

Delta Dunării, suplimentare faţă de cele prevăzute de Legea 
nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru 

consumatorul vulnerabil de energie, demersul legislativ este 

susceptibil de a fi afectat de vicii de neconstituţionalitate pentru 
nerespectarea art.l6 alin.(l) din Constituţie referitoare la egalitatea în 

drepturi a cetăţenilor, în componenta sa referitoare la interzicerea 
privilegiilor. Menţionăm că, prin Decizia nr.573/2011. Curtea 

Constituţională a statuat că ..situaţiile în care se află anumite categorii 

de persoane trebuie să difere în esenţă pentru a se justifica 
deosebirea de tratament juridic, iar această deosebire trebuie să se 
bazeze pe un criteriu obiectiv şi rezonabiF.

Faţă de cele de mai sus, sugerăm completarea Expunerii de 
motive în sensul detalierii motivelor obiective care reclamă intervenţia 
legislativă.

A

5. întrucât intervenţia legislativă vizează exclusiv modificarea art.8
din Ordonanţa Guvernului nr.27/1996, republieată, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru o eorectă reflectare a obiectului de 
reglementare, precum şi pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, propunem ca titlul să fie redat sub următoarea formă;

„Lege pentru modificarea art.8 din Ordonanţa 

Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de faeilităţi persoanelor care 
domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în 

Rezervaţia Biosferei «Delta Dunării»”.
6. La formula introductivă, este necesară înlocuirea semnului 

de punctuaţie cu
7. La articolul unic, având în vedere că se preconizează 

modificarea a două alineate ale articolului 8 şi nu a articolului în 

ansamblu, expresia „Art.8 din debut, va fi eliminată.
8. Semnalăm că, la momentul avizării prezentei propuneri, 

soluţia legislativă preconizată la alin.(l) al art.8 din Ordonanţa 

Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de faeilităţi persoanelor care 
domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în 
Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, cu modificările şi completările
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ulterioare, prin care se urmăreşte reglementarea acordării tarife 

reduse cu 50% pentru energia electrică, gaze naturale, energie 

termică şi apă potabilă furnizată din reţeaua publică, pentru 

consumurile casnice menajere, în limita unor consumuri normate 

pe familie, stabilite de către consiliile locale’", este deja reglementată.
Astfel, precizăm că, prin art.42 din Legea nr.226/2021 privind 

stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul 

vulnerabil de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.891 din 16 septembrie 2021, au fost modificate alin.(l) şi 
(2) ale art.8 din actul de bază, acestea fiind redactate în prezent, 
după cum urmează:

„(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, 
beneficiază de reducerea cu 50% din taxa/tariful pentru serviciul 

public de salubrizare şi apă 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 apei 

potabile se suportă de la bugetul propriu al Consiliului Judeţean 

Tulcea.
Menţionăm că, potrivit art.39 alin.(2) din Legea nr.226/2021, 

aceste dispoziţii se aplică începând cu data de 1 noiembrie 2021, dată 

până la care prezentul proiect nu mai poate intra în vigoare.
Totodată, prin art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru 

consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 

2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei 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”, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I nr. 951 din 5 octombrie 2021, art.8 din actul de bază a fost 
completat cu două noi alineate, alin.(4) şi (5), care au 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 modifcările ulterioare, sau în unele localităţi din Munţii 

Apuseni beneficiază de o reducere cu 50% din tariful pentru energie 

electrică, gaze naturale şi energie termică.
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(5) Diferenţele de tarif pentru serviciile privind livrarea 

energiei electrice şi a gazelor naturale se suportă de la bugetul de 

stat, prin Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.
In consecinţă, prin dispoziţiile de lege lata ale art.8 alin.(l) şi 

(4) din actul de bază, de la data de 1.11.2021 este reglementat dreptul 

familiilor cu domiciliul într-una dintre localităţile situate pe teritoriul 

Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, prevăzute în Hotărârea 

Guvernului nr.395/1996, să beneficieze de tarife reduse cu 50% atât 

pentru energie electrică, gaze naturale şi energie termică şi apă 

potabilă furnizată din reţeaua publică, pentru consumurile casnice 

menajere, precum şi dreptul de a beneficia, suplimentar, de reducerea 

cu 50% din taxa/tariful pentru serviciul public de salubrizare.
în acest context, propunem a se analiza care a fost intenţia 

normativă, deoarece prin textul preconizat pentru alin.(l) al art.8, va fi 
eliminat beneficiul reducerii cu 50% din taxa/tariful pentru serviciul
public de salubrizare, pentru familiile cu domiciliul în una dintre 

localităţile situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, 
prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 395/1996, iar norma de lege 

lata de la art.8 alin.(3), care prevede că ,,Diferenţele de taxă/tarif 

aferente serviciului public de salubrizare prevăzute la alin.(l) se 

suportă de la bugetul de stat, ca anexă la legea anuală de aprobare a 

bugetului de stat, în baza necesarului de sume transmis de Consiliul 

Judeţean Tulcea”, va rămâne fără obiect, cu consecinţa abrogării 
acestuia.

în plus, semnalăm că, în prezent, potrivit dispoziţiilor în vigoare 

ale art.8 alin.(4) din actul de bază, beneficiul reducerii cu 50% din 

tariful pentru energie electrică, gaze naturale şi energie termică este 

acordat şi pentru „familiile cu domiciliul (...) în unele localităţi din 

Munţii Apuseni”, ipoteză juridică ce va fi eliminată prin consacrarea 

prezentului proiect.
Prin urmare, în cazul menţinerii normei propuse la alin.(l) al 

art.8 din prezentul proiect, în lipsa abrogării exprese a dispoziţiilor 

art.8 alin.(4) din Ordonanţa Guvernului nr.27/1996, cu modificările şi 
completările ulterioare, s-ar crea un paralelism legislativ, aspect 

interzis expres de legiuitor potrivit prevederilor art.l6 alin.(l) din 

Legea nr.24/2000^ privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi

^ „în procesul de legiferare este interzisă instituirea aceloraşi reglementări în mai multe articole sau 
alineate din acelaşi act normativ ori în două sau mai multe acte normative’'.
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completările ulterioare şi, implicit, dubii în interpretarea şi aplicarea 

dispoziţiilor incidente.
Menţionăm că, prin Decizia nr.242/2020 Curtea Constituţională 

a reţinut că ^^există paralelism legislativ atât în situaţia în care se 

reglementează identic într-o anumită sferă a relaţiilor sociale, cât şi 

atunci când aceeaşi problemă este reglementată diferif\
9. Referitor la textul propus pentru alin.(2) al art.8, precizăm că 

soluţiile juridice preconizate cu privire la modul de suportare a 

costurilor aferente reducerilor de tarife pentru energie electrică şi gaze 

naturale, ori energie termică, respectiv „d/e la bugetul de stat, prin 

ministerul coordonator al agenţilor economici furnizori de astfel de 

servicii, iar cele privind energia termică (...) de la bugetul propriu al 

Consiliului Judeţean Tulced\ nu se regăsesc în dispoziţiile în vigoare 

ale art.8 din Ordonanţa Guvernului nr.27/1996, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Astfel, pentru livrarea energiei eleetrice şi a gazelor naturale 

suportarea diferenţelor de tarif pentru servicii nu va mai fî în sarcina 

bugetului Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale astfel cum este 
prevăzut în forma de lege lata a alin.(5) al art.8 din actul de bază, ci a 

ministerelor coordonatoare ale agenţilor economici furnizori ai 
respectivelor servicii.

Totodată, semnalăm că, în forma de lege lata a art.8 din actul de 

bază, în întregul său, nu este reglementat modul de suportare a 

costurilor aferente reducerilor de tarife pentru energie termică, aspect 

care este propus spre reglementare prin prezentul proiect.
De asemenea, în cazul menţinerii normei propuse la alin.(2) al 

art.8 din prezentul proiect, în lipsa abrogării exprese a dispoziţiilor 

art.8 alin.(5) din Ordonanţa Guvernului nr.27/1996, cu modificările şi 
completările ulterioare, în ceea ce priveşte reglementarea modului de 

suportare a costurilor aferente reducerilor de tarife pentru energie 

electrică şi gaze naturale, s-ar crea un paralelism legislativ, aspect 

interzis expres de legiuitor potrivit prevederilor art.l6 alin.(l) din 

Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi, implicit, dubii în interpretarea şi aplicarea 

dispoziţiilor incidente.
Astfel, referitor la acestea. Curtea Constituţională s-a pronunţat 

în mai multe rânduri, statuând că „M«fl dintre cerinţele principiului 

respectării legilor vizează calitatea actelor normative") orice act
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normativ trebuind îndeplinească anumite condiţii calitative, 
printre acestea numărându-se previzibilitatea, ceea ce presupune că 

acesta trebuie să fie suficient de clar şi precis pentru a putea fi 

aplicaf şi că „respectarea prevederilor Legii nr,24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative se 

constituie într-un veritabil criteriu de constituţionalitate prin prisma 

aplicării artl alin. (5) din Constituţie^\
în altă ordine de idei, semnalăm că, potrivit prevederilor art.21 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea 

unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2005, cu 

modificările ulterioare, este necesară înlocuirea sintagmei „agenţilor 

economici” cu formularea „operatorilor economici”.
Faţă de aspectele semnalate, este necesară revederea şi 

reformularea normei de la alin.(2) al art.8 la actul de bază, din 

proiect.
10. Având în vedere că Ordonanţa Guvernului nr.27/1996, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare a suferit până în 

prezent mai multe intervenţii legislative, pentru respectarea 

dispoziţiilor art.70 alin.(l) din Legea nr.24/2000, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, recomandăm introducerea, în 

finalul proiectului, a unui articol, care să cuprindă dispoziţia de 

republicare, cu următoarea redactare:
„Art.IL - 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.l94 din 13 august 1997, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin 

prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare”.

în cazul reţinerii acestei propuneri, articolul unic va fi marcat
ca Art.I.

PREŞEDINTE

Florin IO]
Bucureşti 
Nr.893/29.10.2021
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 183/8 aug. 1996

Ordonanţă privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele 
localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" 

aprobată cu modificări şi completări L. nr. 96/1997

O.G. nr. 27/1996

M. Of. nr. 118/10 iun. 1997
prin

1 republicare M.Of. nr. 194/13 aug. 1997
Ordonanţă privind acordarea de facilităţi persoanelor care 
domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni 
şi în Rezervaţia Biosferei 'Delta Dunării" *)*) Republicată

2;modificări prin L. nr. 414/2002
Lege privind impozitul pe profit

M. Of. nr. 456/27 iun. 2002 abrogă prevederile ari. 10 referiioare la 
impozitul pe profit

s modificări prin O.U.G. nr. 127/2010
Ordonanţă de urgenţă pentru adoptarea unor măsuri destinate 
dezvoltării economico-sociale a zonei "Delta Dunării" 

aprobată cu modificări prin L. nr. 216/2013

M.Of. nr. 898/31 dec. 2010 modifică ari. 9

M.Of. nr. 402/4 iul. 2013

M.Of. nr. 402/4 iul. 2013 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate 
dezvoltării economico-sociale a zonei 'Delta Dunării"

< modificări prin L. nr. 216/2013 aprobă O.U.G. nr. }27/2010 şi modifică 
an. 9

5 modificări prin L. nr. 26/2019 M. Of. nr. 30/10 ian. 2019 
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi 
persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi 
din Munţii Apuseni si fn Rezervaţia Biosferei 'Delta Dunării'

modifică ari. 8 alin. (1);
introduce alin. (4) la ari. 7 şi alin. (3) la
aii. 8

6imodificări prin M. Of. nr. 891/16 sep. 2021 
Lege privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru 
consumatooil vulnerabil de energie

L. nr. 226/2021 modifică an. 8 alin. (1) şi (2) ^

^wmpletat prin O.U.G. nr. 118/2021 M. Of. nr. 951/5 oct. 2021
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unei scheme de 
compensare pentai consumul de energie electrică şi gaze 
naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru 
completarea Ordonanţei 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"

introduce alin. (4) şi (5) la an. 8
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