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LEGE
pentru reducerea costurilor facturate la energia electrica si gaze naturale

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege:

Art. 1: La articolul 291, alin. (3) din Legea 227/2015, cu modificarile si completarile 
ulterioare, se introduce o noua litera:

(3) Cota redusa de 5% se aplica asupra bazei de impozitare pentru urmatoarele livr^i de 
bunuri §i prestari de servicii:

L) livrarea de gaze naturale, electricitate si energie termicd.

Art. 2: (1) Pentru o perioada de 12 luni, se suspenda aplicarea art. 72 alin. (1) si art. 76 alin. 
(2) din Legea energiei electrice §i a gazelor naturale nr. 123/2012 precum si a dispozitiilor 
emise de autoritatea compententa in baza acestor norme (Ordin ANRE 111/2021) pentru 
aplicarea HG nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor §i a condiliilor necesare 
implementarii schemei de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficien^a pe baza 
cererii de energie termica utila.

(2) Incepand cu luna urmatoare intrarii in vigoare a legii, inceteaza facturarea contribupei 
pentru cogenerare in factura de energie electrica transmisa consumatorilor finali.

(3) in termen de 15 zile, prin Ordin emis de autoritatea competenta, ANRE stabileste 
metodologia de decontare §i compensare intre furnizori si producatori a sumelor colectate 
pana la intrarea in vigoare a legii prin aplicarea mecanismului de colectare lunara a 
contribu|iei pentru cogenerare de la fumizori §i de plata lunara a bonusurilor catre 
producatorii de energie beneflciari ai schemei.

Art. 3: (1) Pentru o perioada de 12 luni, se suspenda obligapa de achizitie de certificate 
verzi pentru cantitatea de energie electrica livrata consumatorilor finali prevazuta la art. 8 
din Legea 220/2008, cu modificarile §i completarile ulterioare, precum §i dispozitiile in 
vigoare ale autoritatii competente emise in temeiul acestor norme pentru anul in curs.

(2) Incepand cu luna urmatoare intrarii in vigoare a legii, inceteaza facturarea certificatelor 
verzi in factura de energie electrica transmisa consumatorilor finali.



(3) In termen de 15 zile, prin Ordin emis de autoritatea competenta, ANRE stabileste 
metodologia de decontare compensare intre fumizori producatori a contravalorii 
certificatelor verzi achizi^ionate pana la intrarea in vigoare a legii.

Art. 5: Dupa incetarea de drept a dispozitiilor prevazute de art. 3 alin. (1) art. 4 alin. (1), 
in vederea aplicarii schemelor de sprijin pentru promovarea producerii energiei electrice din 
surse regenerabile de energie electrica si in cogenerare de inalta eficien^a, articolul 74 din 
Legea nr. 123/2012, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Aplicarea schemelor de sprijin pentru promovarea producerii energiei electrice din surse 
regenerabile de energie electrica si in cogenerare de inalta eficienta se face din surse 
proprii ale Fondului pentru mediu si ale Administratiei Fonduluipentru Mediu si/sau 
din finantare rambursabild si nerambursabild externd, dupd autorizarea acestora de catre 
Comisia Europeand, in conditiile legii.

Art. 6: Art. 358 din Legea 227/2015, cu modificarile §i completarile ulterioare, prin care 
energia electrica este supusa accizelor, se abroga.

Art. 7: Ordonanta de urgenta 3/2022 pentru modificarea §i completarea Ordonan^ei de 
urgen^a a Guvemului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru 
consumul de energie electrica §i gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022 se modifica si 
se introduce un articol nou care va avea urmatorul cuprins:

”(1) Schema de plafonare ^i de compensare pentru consumul de energie electricd ^i de gaze 
naturale se aplicd pentru perioada de consum din sezonul rece,.curpinsa intre luna 
noiembrie din anul curent si luna martie din anul urmdtor, in condipile p criteriile stabilite 
prin Hotdrdre de Guvern.

(2) in perioada de compensare, toti consumatorii finali beneflciazd de compensarea 
aferenta limitelor de consum lunar de energie electricd p de gaze naturale stabilite, cu 
marjele de diferentd acceptabile prevdzute de lege.

(3) In perioada aprilie - iunie din 2022, in vederea compensdrii sumelor aferente limitelor 
de consum lunar stabilite pentru perioada de compensare 1 noiembrie 2021 - 31 martie 
2022 pentru top consumatorii finali, operatorii de distribupe de energie electricd/gaze 
naturale ou obligapa regularizdriiprin stornare a diferentei de pretpentru consumul 
facturat la nivelul limitelor de consum lunar stabilite. ”

Aceasta lege a fast adoptata de ParlamentuI Romaniei, cu respectarea prevederilor 
art. 75 §i ale art. 76 alln. (1) din Constitupa Romaniei, republicata.
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