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AVIZ

referitor la propunerea legislativa pentru protejarea romanilor si 
intreprinderilor romanesti de cresterile de preturi la energie electrica si gaze

naturale (b474/12.10.2021)

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, §i art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare §i fimctionare, Consiliul Economic si Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru protejarea romanilor si 

intreprinderilor romanesti de cresterile de preturi la energie electrica si gaze naturale 

(b474/12.10.2021). *
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in temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, in 

sedinta din data de 26.10.2021, desfa§urata online, conform prevederilor Hotararii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizeaza FAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu urmatoarele

observalii:
• este foarte important ca masurile prevazute de propunerea legislativa sa fie complementare 

masurilor de plafonare §i compensare propuse prin Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 

118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie
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electrica §i gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum si pentru completarea 

Ordonantei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilitdti persoanelor care 

domiciliazd sau lucreazd in unele localitdti din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei 

"Delta Dundrii". Cu alte cuvinte, povara fmanciara trebuie impartita echitabil intre toti 

actorii din piata, nu sa fie suportata doar de la bugetul de stat;

• in sfera de cuprindere a prevederilor trebuie incluse §i organizatiile neguvemamentale 

(asociatii, fundatii si federatii) infiintate sau care functioneaza in baza Ordonantei 

Guvernului nr. 26/2000, Decretului-Lege nr. 150/1990 §i a alter legi speciale, precum si 

organizatiile sindicale si patronale, ca beneficiari, intrucat toate aceste organizatii sunt 

angajatori si contributori la economia Romaniei, avand de suferit din pricina cresterilor de 

pret la energie;

• se observa o insuficienta fundamentare §i claritate in ceea ce priveste impactul bugetar al 

masurilor propuse, §i cum anume acesta va fi acoperit. O potentiala sursa ar putea-o 

reprezenta fondurile rezultate din comercializarea certificatelor ETS, care pot fi utilizate in 

mod extraordinar in fmantarea masurilor pe termen scurt de protejare a consumatorilor, fapt 

pentru care aceasta solutie ar trebui inclusa in propunerea legislativa;

• fundamentarea oferita pentru motivele cre§terii preturilor acorda o importanta 

disproportionata scumpirii certificatelor de emisii de carbon. Exista numeroase analize 

disponibile care arata rolul decisiv pe care il are cresterea pretului gazului natural (de 

exemplu, analiza din fundamentarea proiectului de lege afirma ca pana §i acesta a fost 

influentat de cre§terea pretului certificatelor de emisii). Se observa §i cateva erori legate de 

modul de functionare al sistemului ETS;

• abrogarea accizei este o propunere potrivita, mentionata la pet. 2 in expunerea de motive, 

dar nu se regaseste in textul de lege. De asemenea, nu este clar de ce se refera doar la cea 

pentru energie electrica, intrucat, pe timp de iama, gazul are un impact mult mai mare in 

buzunarul consumatorului casnic;

• acordarea unui ajutor de 50% din costul gazelor centralelor de termoficare este unul 

important, dar trebuie mentionate masurile care sa asigure ca aceasta masura va avea efecte 

in facturile consumatorilor casnici si ca fondurile nu vor fi directionate catre alte cheltuieli 

- cum ar fi datoriile istorice, cu impact minim pentru consumatorii casnici. Corolar cu 

acordarea ajutorului, ar trebui impusa §i obligatia CET-urilor de "partajare" a ajutorului cu 

consumatorul final;

• nu este suficient de clara metodologia de implementare a scutirii de la piata certificatelor 

verzi pentru consumatorii casnici. Trebuie lamurit in acest sens modul de compensare a 

producatorilor de energie regenerabila sau daca doar se amana piata certificatelor verzi.
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Crearea unui eventual prejudiciu pentru producatori ar reduce nivelul de incredere al 

investitorilor in schemele suport elaborate de statul roman. Scutirea consumatorilor casnici 

nu este neaparat o idee nepotrivita, dar trebuie explicat care va fi mecanismul de 

compensare pentru producatori;

• se impune ca institutiile abilitate - Autoritatea Nationals de Reglementare in domeniul 

Energiei, Consiliul Concurentei, Oficiul pentru Protectia Consumatorului - sa reglementeze 

si, ulterior, sa verifice ca aplicarea prevederilor respecta mecanismele concurentiale ale 

pietei.
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