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RAPORT
asupra Propunerii legislative pentru reducerea costurilor facturate la energia electrică şi gaze naturale

în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările 
ulterioare, Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale, prin adresa nr. L141/2022, a 
fost sesizată de către Biroul permanent al Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării raportului asupra 
Propunerii legislative pentru reducerea costurilor facturate la energia electrică şi gaze naturale iniţiată de 
către Florean Ovidiu-Iosif - senator Neafiliat; lordache Ion - senator Neafiliat; Oros Nechita-Adrian - senator 
Neafiliat; Alexandru Victoria-Violeta - deputat Neafiliat; Boia Bogdan-Alexandru - deputat Neafiliat; Chira 
Claudiu-Martin - deputat Neafiliat; Dancă Ionel - deputat Neafiliat; Giugea Nicolae - deputat Neafiliat; 
Tonescu George - deputat Neafiliat; Kocsis-Cristea Alexandru - deputat Neafîliat; Miuţescu Gheorghe-Adrian 
- deputat Neafiliat; Orban Ludovic - deputat Neafiliat; Plăiaşu Gabriel - deputat Neafiliat; Şovăială 
Constantin - deputat Neafiliat; Ştefan Ion - deputat Neafiliat; Tănase Antonel - deputat Neafiliat.

Dezbaterile asupra propunerii legislative au avut loc în şedinţa din 05 aprilie 2022. 
în conformitate cu prevederile art. 63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările 

ulterioare, la dezbateri au participat reprezentanţii: Ministerului Energiei, Ministerului Finanţelor, Consiliul 
Concurenţei, Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, modificarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 
123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv suspendarea unor dispoziţii din această lege, 
precum şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 3/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.l 18/2021 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”.

Prin iniţiativa legislativă se propun o serie de măsuri în scopul reducerii şi eliminării costurilor 
administrative datorate statului, facturate de către furnizorii de energie, astfel: reducerea cotei TVA de la 
19% la 5% pentru livrarea de gaze naturale, electricitate şi energie termică; suspendarea şi eliminarea 
treptată a contribuţiei pentru cogenerare; suspendarea şi eliminarea treptată a certificatelor verzi; eliminarea 
accizei la energia electrică prin abrogarea prevederilor art. 358 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
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cu modificările şi completările ulterioare; extinderea măsurilor de plafonare şi compensare a preţurilor la 
energie electrică şi gaze naturale şi pentru persoanele juridice pentru perioadele de vârf de consum.

Având în vedere caracterul multianual al liniilor de finanţare aflate în portofoliul Administraţiei 
Fondului pentru Mediu, prevederea de la art.5 din propunerea legislativă nu poate fi susţinută fără o analiză 
suplimentară, care să aibă în vedere o estimare a impactului bugetar necesar susţinerii schemelor de sprijin 
menţionate şi a perioadei în care acestea ar urma să opereze.

Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă.
Consiliul economic şi social a avizat favorabil propunerea legislativă.
Consiliul Concurenţei a avizat sub nr. 2420 din 09.03.2022 propunerea legislativă.
Comisia pentru mediu a transmis aviz negativ.
Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a transmis aviz negativ.
Membrii comisiei au analizat propunerea legislativă, punctele de vedere exprimate, avizele primite şi 

au hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte raport de respingere.
Faţă de cele prezentate. Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale supune 

Plenului Senatului pentru dezbatere şi adoptare raportul de respingere şi propunerea legislativă.
în raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare 

şi urmează a fi supusă votului în conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din Constituţia României, 
republicată.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92, alin.(7), pct.l 
din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările ulterioare. Senatul este prima Cameră sesizată.

SECRETAR,
Senator Cornel-Cristian R^MERIŢĂ�

PREŞEDINTE,
Senator Istvân-Lorânt ANTAL
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