
EXPUNERE DE MOTIVE

Secţiunea 1

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică

Secţiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

în contextul creşterii preţului pentru energie electrică şi gaze 
naturale, regăsite, în principal, în creşterea costului de producţie 
pentru agentul termic, suportat de consumatori, se impune 
prorogarea termenului privind obligaţia consumatorilor de a monta 
sisteme de măsurare pentru individualizarea consumurilor de 
energie pentru încălzire/răcire şi apă caldă pentru locuinţe/spaţii cu 
altă destinaţie decât cea de locuit.

1.Descrierea situaţiei 
actuale

De asemenea având în vedere că în sectorul montării contoarelor 
de energie termică activează doar 20 de companii acreditate de 
ANRE este posibil ca nivelul cererii pentru acest serviciu să 
crească artificial costurile. Este nevoie de o prorogare a termenului 
de aplicare pentru a oferi timp consumatorilor să intre 
legalitate şi să aleagă cele mai competitive oferte.

în

Această iniţiativă este o măsură pentru diminuarea costurilor 
suportate de consumatori pentru încălzirea locuinţelor în timpul 
sezonului rece.

în plus, în actualul context pandemic, montajul propriu-zis al 
aparatelor de măsurare presupime ca specialiştii în acest domeniu 
sau instalatorii sanitari să intre în locuinţele oamenilor, în doar 
două luni urmând a fi montate peste 550.000 de astfel de aparate



doar în Bucureşti. Acest lucru expune inutil populaţia la un risc de 
contaminare cu Sars-CoV-2.

2. Schimbări preconizate Se modifică termenul pentru montarea sistemelor de contorizare a - 
consumurilor de energie pentru încălzire/răcire şi apă caldă pentru 
locuinţe/spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuit, în sensul 
inserării termenul de 31.12.2022.

Iniţiativa legislativă prezintă următoarele avantaje:

❖ Reduce impactul financiar în contextul dificil de pe piaţa 
de energie pentru consumatori

❖ Oferă timp suficient pentru consumatori sa intre in 
legalitate şi să ia obţină cele mai bune oferte în raport 
calitate/preţ

❖ în actualul context pandemic, nu expunem populaţia la un 
risc inutil de infectare Sars-CoV-2.

Alte informaţii Nu este cazul.

Secţiunea a 3-a

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impact 
macroeconomic

Nu este cazul.

2. Impact asupra 
mediului de afaceri

Nu este cazul.



3.Impact social Diminuează costurile suportate de consumatori în legătură cu 
încălzirea locuinţelor şi spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de 
locuit.

4. Impact asupra 
mediului

Nu este cazul.

5. Alte informaţii Nu este cazul.

Secţiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru 
anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

Nu este cazul.

Indicatori Anul curent Următorii 4 ani Media pe 5 ani

1. Modificări ale 
veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care:

a) buget de stat, din 
acesta:

(i) impozit pe profit



(ii) impozit pe venit

b) bugete locale:

(i) impozit pe profit

c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat:

(i) contribuţii de 
asigurări

2. Modificări ale 
cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care:

a) buget de stat, din 
acesta:

(i) cheltuieli de personal

(ii) bimuri şi servicii .

(iii) transferuri între 
imităţi ale administraţiei 
publice



(iiii) Alte cheltuieli

(iiiii) Cheltuieli de 
capital

b) bugetele locale:

(i) cheltuieli de personal

(ii) bunuri şi servicii

c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat:

(i) cheltuieli de personal

(ii) bunuri şi servicii

3. Impact financiar, 
plus/minus, din care:

a) buget de stat

b) bugetele locale



4. Propuneri pentru 
acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare

5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare

6. Calculele detaliate 
privind fundamentarea 
modificărilor veniturilor 
şi/sau cheltuielilor 
bugetare

7. Alte informaţii

Secţiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1. Proiecte de acte normative suplimentare Nu este
cazul.

2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în 
materie

Nu este 
cazul.



3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente Nu este 
cazul.

4.Evaluarea conformităţii Nu este 
ca^l.

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg 
angajamente

Nu este
cazul

6. Alte informaţii Nu este 
cazul. •

Secţiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvemamentale, 
institute de cercetare şi alte organisme implicate

Nu este 
cazul

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, 
precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de 
obiectul prezentului act normativ

Nu este
cazul

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în 
situaţia în care prezentul act normativ are ca obiect activităţi ale acestor 
autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura 
de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice 
locale la elaborarea proiectelor de acte normative

Nu este 
cazul.



4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr 750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale permanente

Nu este
cazul.

5. Informaţii privind avizarea de către: Nu este
cazul.

a) Consiliul Legislativ

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării

c) Consiliul Economic şi Social

d) Consiliul Concurenţei

e) Curtea de Conturi

Secţiunea a 7-a

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act
normativ

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării actului 
normativ

Nu este
cazul

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului 
în urma implementării prezentului act normativ, precum şi efectele asupra 
sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice.

Nu este 
cazul.



3. Alte informaţii Nu este 
cazul.

Secţiunea a 8>a

Măsuri de implementare

1. Măsurile de ptmere în aplicare a prezentului act normativ de către 
autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi 
organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente

Nu este 
cazul

în numele iniţiatorilor:

Silvia-Monica Dinică - Senator USR

Cristina Prună - Deputat USR

Cristian Bordei - Senator USR
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