
EXPUNERE DE MOTIVE

1. Titlul proiectului actului normativ

Iniţiativă legislativă - Legea SOLIDARITATE CU UCRAINA pentru interzicerea importului şi 
achiziţiilor intracomimitare de petrol, gaze naturale, cărbune şi combustibil nuclear provenind 

din Federaţia Rusă pe durata războiului ilegal, neprovocat şi nejustificat pornit de Federaţia 

Rusă împotriva Ucrainei.

2. Obiectul Emiterii Actului Normativ

Prezentul proiect legislativ are ca obiect interzicerea importului şi achiziţiilor 

intracomunitare de petrol, gaze naturale, cărbune şi combustibil nuclear provenind din 

Federaţia Rusă, în mod direct sau prin intermediari din ţările Uniunii Europene sau din ţări 
terţe, ca măsură de limitare a fluxurilor monetare spre Federaţia Rusă, fluxuri care sunt 
utilizate pentru purtarea de operaţiuni militare de amploare pe teritoriul Ucrainei, cu 

încălcarea gravă a normelor de drept internaţional, de natură a aduce atingere suveranităţii şi 
integrităţii naţionale a acesteia şi de a produce mii de victime umane, inclusiv în rândul 
populaţiei civile, atrocităţi indescriptibile şi pierderi materiale incomensurabile.

2.1. Descrierea Situaţiei Actuale

Conflictul militar declanşat la finalul lunii februarie de către Federaţia Rusă împotriva 

Ucrainei, a făcut ca mii de civili ucraineni să îşi fi pierdut viaţa sau să fi fost răniţi în timpul 
actelor de agresiune şi a invaziei ruseşti.

în acest timp, aproape 6,5 milioane de cetăţeni ucraineni au fost strămutaţi în interiorul ţării şi 
peste 4 milioane au fiigit în ţările vecine. Acest num& se adaugă celor peste 14.000 de 

persoane, atât militari, cât şi civili, care şi-au pierdut viaţa în ultimii opt ani ca urmare a 

ocupării Crimeei de către Federaţia Rusă şi a conflictului declanşat în estul Ucrainei.

Războiul din Ucraina continuă să curme vieţi nevinovate la o lună şi jumătate de la începerea 

sa. Ororile comise de trupele ruseşti au atins un cu totul alt nivel odată cu descoperirea
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duminică, 3 aprilie 2022, a numeroase cadavre aparţinând unor civili, bărbaţi şi femei, zăcând 

pe străzile din Bucha, oraş inaccesibil armatei ucrainene timp de aproape o lună.

Toate aceste acte de o violenţa extremă ordonate de guvernul Federaţiei Ruse şi executate de 

armata rusă reprezintă grave violări ale ordinii de drept internaţional, căci în conformitate cu 

Carta ONU şi cu principiile dreptului internaţional, toate statele se bucură de suveranitate 

egală şi "se vor abţine în relaţiile lor internaţionale de la ameninţarea sau utilizarea forţei 
împotriva integrităţii teritoriale sau independenţei politice a oricărui stat".

Date fiind acestea. Federaţia Rusă duce un război de agresiune ilegal, neprovocat şi 
nejustificat împotriva Ucrainei începând cu 24 februarie 2022, fapt care a făcut ca la 16 

martie 2022 Curtea Internaţională de Justiţie să ordone Federaţiei Ruse "să-şi suspende 

imediat operaţiimile militare pe teritoriul Ucrainei".

Cu toate acestea, armata rusă continuă să efectueze fără discriminare bombardamente şi 
atacuri aeriene asupra zonelor rezidenţiale şi infrastructurii civile ucrainene, cum ar fi spitale, 
şcoli şi grădiniţe, ceea ce a dus la distrugerea completă sau aproape completă a oraşelor 
Mariupol, Volnovakha şi a altor oraşe şi sate;

în acest context, Comisia Europeană a propus şi a anunţat sancţiuni noi la 5 aprilie 2022, 
după ce adoptase deja, la 15 martie 2022, un set de măsuri împotriva Federaţiei Ruse şi 
Belarusului. Aceste sancţiuni la adresa Rusiei se adaugă celor care fuseseră deja impuse în 

martie 2014, ca urmare a anexării ilegale a Crimeei.

La data de 7 aprilie 2022 Parlamentul European a adoptat o rezoluţie referitoare la 

concluziile reuniunii Consiliului European din data de 24-25 martie 2022, inclusiv cele mai 
recente evoluţii ale războiului împotriva Ucrainei şi ale sancţiunilor UE împotriva Rusiei şi 
punerea în aplicare a acestora (2022/2560(RSP)). în acest document forul ales al Uniunii 
Europene, cel care reprezintă cel mai bine interesele, aspiraţiile şi principiile pe care cetăţenii 
Uniunii doresc să le susţină, a cerut în mod expres:

“instituirea imediată a unui embargou total asupra importurilor ruseşti de petrol, cărbune, 
combustibil nuclear şi gaz, renunţarea completă la Nord Stream 1 şi 2 şi prezentarea unui 
plan care să asigure în continuare securitatea aprovizionării cu energie a UE pe termen 

scurt; solicită Comisiei, Serviciului European de Acţiune Externă şi statelor membre să 

elaboreze un plan de acţiune cuprinzător pentru UE în ceea ce priveşte continuarea 

sancţiunilor şi să comunice în mod clar care sunt liniile roşii şi măsurile de retragere a
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sancţiunilor, măsură cu măsură, în cazul în care Rusia ia măsuri pentru a restabili 

independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul graniţelor sale 

recunoscute la nivel internaţional şi îşi retrage complet trupele de pe teritoriul Ucrainei ”

Acest lucru a fost necesar fiindcă UE plăteşte până la 800 de milioane de euro pe zi Rusiei 

pentru livrarea de combustibili fosili, ceea ce înseamnă aproape 300 de miliarde de euro / an.

Studiile academice arată că interzicerea importurilor de combustibili fosili din Rusia ar avea 

asupra creşterii economice a UE un impact care ar corespunde unor pierderi estimate la mai 

puţin de 3 % din PIB, în timp ce pierderile potenţiale pentru economia rusă pentru aceeaşi 

perioadă de referinţă s-ar ridica la 30% din PIB, de aceea măsura ar avea un rol esenţial în 

stoparea agresiunii ruseştii

2.2. Schimbări Preconizate

Considerăm aşadar că în contextul geopolitic actual determinat de atacul Federaţiei Ruse 

asupra Ucrainei şi în condiţiile în care sumele de bani obţinute din exporturile de petrol, 

produse petroliere şi gaze naturale, finanţează o armată invadatoare, stoparea importului 

acestora reprezintă nu numai o expresie a solidarităţii cu ţara vecină atacată, ci şi o problemă 

de securitate naţională; nu putem spera la oprirea atacurilor unui invadator, cât timp îi 

finanţăm cheltuielile militare.

Obţinerea independenţei energetice naţionale prin reducerea treptată a importurilor, 

valorificarea resurselor naţionale şi dezvoltarea capacităţilor tehnice existente, reprezintă deja 

un obiectiv al statului român enunţat în cadrul Strategiei naţionale în domeniul energetic.

România poate şi trebuie să se ralieze statelor lumii care ”îşi exprimă revolta şi indignarea 

faţă de atrocităţile semnalate, inclusiv actele de viol şi de execuţie a civililor, strămutarea 

forţată, jefuirea şi atacarea infrastructurii civile, cum ar fi spitalele, unităţile medicale, 

şcolile, adăposturile şi ambulanţele, precum şi împuşcarea civililor care încearcă să fugă din

' Bachmann et al., Banca Centrală Europeană, Deutsche Bank Research, Oxford Economics, Goldman Sachs 
etc., astfel cum a fost rezumat de Sachverstăndigenrat zur Begutachtuog der gesamtwirtschahlichen 
Entwicklung (Consiliul german al experţilor economici) în raportul său din martie 2022 intitulat "Auswirkungen 
eines moglichen Wegfalls russischer Rohstofflieferungen auf Energiesicherheit xmd Wirtschaftsleistung: Auszug 
aus der aktualisierten Konjunkturprognose 2022 und 2023".
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zonele de conflict prin coridoarele umanitare convenite în prealabil cu acordul forţelor 

armate ruse într-o serie de oraşe ucrainene ocupate, precum Bucea”; care insistă ca autorii 

crimelor de război şi ale altor încălcări grave ale drepturilor omului, precum şi oficialii 

guvernamentali şi liderii militari responsabili să fie fi traşi la răspundere; care reamintesc că 

în cazul unor crime de război şi a unui genocid comunitatea internaţională este obligată să 

acţioneze şi ar trebui să utilizeze toate instrumentele de care dispune. Atunci când vorbim 

despre genocid şi despre crime de război, singura noastră preocupare trebuie să fie aceea de a 

le opri.

Prin Rezoluţia adoptată de Parlamentul European în 7 aprilie 2022 se solicită statelor membre 

"introducerea unui embargou total şi imediat asupra importurilor de petrol, cărbune, 

combustibil nuclear şi gaze din Rusia” până când Rusia va lua măsuri în vederea restabilirii 

independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Ucrainei în cadrul frontierelor sale 

recunoscute la nivel internaţional şi îşi retrage complet trupele de pe teritoriul Ucrainei.

Statul român, folosind capacităţile proprii de producţie şi stocare, se află în poziţia de a 

răspunde prompt solicitării Parlamentului European.

Tocmai de aceea propunem Parlamentului României această iniţiativă legislativă care pe de-o 

parte răspunde exigenţei morale de a nu oferi unui agresor mijloacele materiale de a-şi putea 

continua agresiunea neprovocată şi nejustificată împotriva unor victime inocente, iar pe de 

altă parte reprezintă debutul unui proces de decuplare, de eliminare a unei dependenţe cu 

riscuri extrem de mari pe termen lung, mai ales în contextul dat de faptul că România poate 

să utilizeze resurse energetice naţionale prin demararea lucrărilor de exploatare a rezervelor 

de gaz natural din platforma continentală a Mării Negre.

Structural, proiectul de lege prevede în primul articol interdicţia generală privind importul şi 

achiziţiile intracomunitare de petrol, gaze naturale, cărbune şi combustibil nuclear 

provenind din Federaţia Rusă, în mod direct sau prin intermediari din ţările Uniunii 
Europene sau din ţări terţe. în acest sens, a fost preluată formularea exactă din Rezoluţia 

Parlamentului European din 7 aprilie 2022. S-a optat pentru includerea achiziţiilor 

intracomimitare pentru a evita mecanismele comerciale de import într-o altă ţară a Uniunii 

Europene din Federaţia Rusă, urmată de un mecanism vânzare intracomunitară. Tot pentru 

acest motiv a fost specificat că interdicţia se referă şi la intermediari şi ţări terţe care ar putea
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exporta în România petrol, gaz, cărbune şi combustibil nuclear provenind din Federaţia 

Rusă.

La articolul al doilea din proiectul legislativ se stabileşte că nerespectarea interdicţiei 

prevăzute la art.l reprezintă infracţiune şi este pedepsită atât pentru făptuitorul persoană 

fizică, dar şi pentru faptuitorulpersoană juridică, după cum urmează:

(1) Nerespectarea prevederilor articolului 1 constituie infracţiune şi se pedepseşte 
cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi în cazul persoanelor 
fizicef respectiv cu amendă penală între 500,000 şi 2,000.000 lei în cazul 
persoanelor juridice,

(2) Tentativa se pedepseşte.

Dată fiind similitudinea infracţiunii cu aceea de contrabandă, consacrată de Codul Vamal la 
articolul 270, iniţiatorii au propus o pedeapsă similară.

La articolul al treilea se stabileşte autoritatea publică care poate lua măsurile temporare 
pentru punerea în aplicare a prevederilor legii, precum şi dreptul acesteia de a suspenda 
activitatea celor care încalcă prevederile legii şi de a solicita instanţelor competente 
dizolvarea agenţilor comerciali recidivişti sau care săvârşesc operaţiuni comerciale ilegale de 
valoare mare.

(1) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale (ANRSPS) 
poate dispune suspendarea temporară a activităţii agenţilor economici care 
desfăşoară operaţiuni cu încălcarea prevederilor art,l, pentru un interval de până 
la 6 lunu

(2) în cazul încălcării repetate a prevederilor art.1 de către agenţii economici, 
precum şi în cazul în care valoarea bunurilor sau a mărfurilor care fac obiectul 
importurilor sau achiziţiilor intracomunitare depăşeşte cifra de 5 milioane de lei, 
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale poate solicita 
dizolvarea agenţilor economici în cauză;

Pentru a răspunde exigenţelor formulate de Parlamentul European în rezoluţia din 7 
aprilie a.c, cu privire la “Umile roşii şi măsurile de retragere a sancţiunilor, măsură cu 
măsură, în cazul în care Rusia ia măsuri pentru a restabili independenţa, suveranitatea şi 
integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul graniţelor sale recunoscute la nivel internaţional 
şi îşi retrage complet trupele de pe teritoriul Ucrainei” am formulat în articolul 4 al 
proiectului condiţiile care trebuie să opereze pentru încetarea embargoului asupra produselor 
de provenienţă rusească din domeniul energetic:

Efectele juridice ale prezentei legi operează pe întreaga durată a invaziei declanşată de 
Federaţia Rusă împotriva Ucrainei, până la data semnării unui tratat de pace sau a unui 
acord permanent de armistiţiu care să consfinţească integritatea teritorială a Ucrainei, să

6



stabilească reparaţii pentru prejudiciile suferite de ţara invadată, precum şi cooperarea 
Federaţiei Ruse cu organismele naţionale şi internaţionale competente pentru pedepsirea 
persoanelor care se fac vinovate de crime de război sau crime împotriva umanităţii

Articolul 5 stabileşte autorităţile administraţiei publice centrale responsabile şi termenul până 
la care acestea trebuie să elaboreze normele de aplicare ale prezentului proiect legislativ.

A

In termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Ministerul 
Finanţelor şi Ministerul Energiei, împreună cu Administraţia Naţională a 
Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, elaborează normele metodologice de 
aplicare a acesteia, conforme cu legislaţia naţională, cu Regulamentul de punere în 
aplicare (UE) 2021/1832 al Comisiei Europene din 12 octombrie 2021 de 
modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind 
Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun şi cu celelalte 
reglementări comunitare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului

Menţionăm încă o dată că suspendarea importurilor lato sensu va opera pe perioada 
războiului declanşat de Federaţia Rusă în Ucraina şi până la retragerea trupelor invadatoare 
ruseşti de pe teritoriul Ucrainei, încheierea păcii sau a unui acord de armistiţiu permanent, în 
condiţiile prevederilor dreptului internaţional.

3. Impactul Socio-economîc şi de mediu al Proiectului de Act Normativ

Deşi nu avem cifre exacte care să se refere în mod exclusiv la Româiia, într-un studiu realizat 
de cercetătorii de la mai multe universităţi eiuopene şi publicat în data de 9 martie 2022^, 
aceştia arată că, în timp ce impactul pe termen scurt al restricţionării exporturilor de 
combustibili fosili din Rusia asupra veniturilor reale ale gospodăriilor din UE ar fi unul 
relevant, costul pe termen lung ar fi mai modest şi ar fi compensat de beneficii suplimentare 
considerabile pentru mediul înconjurător. în schimb, în acelaşi interval de timp, impactul 
negativ asupra economiei ruseşti ar fi copleşitor.

Cercetătorii arată că, în cursul anului 2019, UE şi Regatul Unit au importat din Rusia 
combustibili fosili în valoare de peste 118 miliarde de dolari SUA, Germania, Ţările de Jos 
(în mare parte reexporturi). Italia, Polonia şi Franţa fiind printre principalele destinaţii (figura 
1). în perioadele anterioare, cu preţuri mai mari la energie, fluxul de importuri corespunzător 
a fost chiar mai mare. într-adevăr, valoarea acestui flux de importuri a depăşit 181 de 
miliarde de dolari în 2014.

^ Cutting Russia’s fossil fuel exports: Short-term pain for long-term gain de Maksym Chepeliev, 
Thomas Hertel, Dominique van der Mensbnjgghe
(https://voxeu.org/article/cutting-russia-s-fossil-fuel-exports-short-term-pain-long-term-gain).
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UE27 şi Regatul Unit reprezintă împreună destinaţia a peste 63% din exporturile de 
combustibili fosili ale Rusiei, iar dacă se adaugă şi alte ţări care au impxis sancţiimi împotriva 
Rusiei, precum SUA, Turcia şi Japonia, ponderea exporturilor ruseşti sub embargo creşte la 
80%.

Dacă aceste fluxuri de venituri ar fi întrerupte, acest lucru ar putea avea un impact enorm 

asupra economiei ruseşti, care se bazează într-o mare măsură pe exporturile de energie pentru 

finanţarea bugetului de stat, precum şi pentru susţinerea operaţiunilor sale militare. în acelaşi 
timp, un astfel de embargo ar afecta şi economia UE şi a altor importatori de energie care 

impun restricţii la import. Unii consideră că astfel de implicaţii negative ar putea fi 
substanţiale, împiedicând astfel factorii de decizie politică să ia în considerare acest pas. Dar, 
în afară de aspectul pur financiar, există o altă dimensiune în joc - calitatea mediului.

Se arată că astfel de restricţii ar putea avea un cost foarte modest pe termen lung pentru UE. 
Reducerea cumulată a venitului real este mai mică de 0,4% în 2030. Aceasta se traduce 

printr-o încetinire a ratei de creştere a veniturilor de numai 0,04% pe an - în loc să crească cu 

2,18% pe an, venitul real al UE ar creşte cu 2,14% pe an în perioada 2022-2030.

în acelaşi timp, arată autorii studiului, o astfel de mişcare are beneficii substanţiale pentru 

mediu. Emisiile de C02 ar scădea cu 3,1 % în 2022, iar reducerea ar ajunge la 5,5 % în 2030, 
comparativ cu scenariul de referinţă. Constatăm, de asemenea, beneficii colaterale importante 

pentru sănătate, care provin din reducerea emisiilor de poluanţi atmosferici, cum ar fi 
particulele fine (PM2,5 şi PMIO), dioxidul de sulf (S02) şi oxidul de azot (NOx). Scăderea 

emisiilor acestor substanţe variază între 2,0% şi 4,2% în 2024. Numai în cursul anului 2019, 
cel puţin 178 000 de decese premature ar fi putut fi evitate dacă toate statele membre ale UE 

ar fi atins noua orientare a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind calitatea aerului (AEM 

2022). Realizarea imor astfel de reduceri de emisii ar contribui în mod semnificativ la 

reducerea mortalităţii premature în regiune.
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Impactul restricţiilor impuse de ţările membre UE şi de alte ţări membre OCDE asupra 
economiilor Rusiei şi UE în ceea ce priveşte exporturile de combustibili fosili din Rusia

în schimb, o astfel de măsură ar reprezenta o povară majoră pentru economia rusă, încetinind 
creşterea economică, reducând veniturile bugetului de stat şi diminuând substanţial 
capacitatea ţării de a finanţa operaţiunile militare. Reducerea imediată a venitului real ar fi de 
aproape 6% în raport cu scenariul de bază (în 2022) şi ar ajunge la 8% până în 2036. 
Estimările noastre sugerează, de asemenea, că până în 2030 pierderea cumulată a venitului 
real pentru Rusia ar depăşi 1.100 de miliarde de dolari, în timp ce pierderile cumulate de 
venituri din exporturi ca urmare a reducerii exporturilor de combustibili fosili s-ar ridica la 
aproape 1.400 de miliarde de dolari.

4. Impactului Financiar asupra Bugetului General

Deşi poate părea contraintuitiv, impactul financiar asupra bugetului general va fi unul pozitiv. 
Pentru a înlocui volumele de gaze naturale supuse embargoului investitorii privaţi vor avea 

un stimulent, prin existenţa imei pieţe de desfacere, pentru a intensifica eforturile de 

exploatare a rezervelor de gaze naturale de pe platforma continentala a Mării Negre, acest 
lucru având efecte pozitive asupra încasărilor de impozite pe salarii dar mai ales prin aportul 
la buget al redevenţelor de exploatare.

Efecte similare pot fi aşteptate şi datorită creşterii capacităţilor de energie regenerabilă 

(eoliană, solară) imde există oportunitatea unor investiţii majore.
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5. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen 

scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

Dată fiind lipsa unui model econometric public, solicităm Guvernului României să furnizeze 

instituţiilor avizatoare (Consiliul Economic şi Social, Consiliul Concurenţei), precum şi 
Parlamentului, im studiu de impact financiar care să ia în considerare atât efectele imediate, 
care ar putea genera presiuni suplimentare asupra bugetului prin practicarea unor mecanisme 

de compensare pentru populaţia vulnerabilă şi IMM-uri, dar şi pe termen mai lung, ţinând 

seama de considerentele de la punctul 4, referitoare Ia veniturile din impozitele pe salarii şi 
din redevenţele de exploatare a unor capabilităţi de extracţie, producţie, transport şi 
distribuţie de energie.

La pregătirile şi analizele necesare, precum şi redactarea acestui proiect şi a expimerii de 

motive au contribuit, alături de cei doi parlamentari coiniţiatori, doamna Andreea Leonte 

(consilier Cabinet Parlamentar Cătălin Teniţă) şi doamna Mariana Enache (consilier Cabinet 
Parlamentar Cosmin Poteraş)

Pentru orice nelămurire cu privire la prezentul proiect de lege vă stăm la dispoziţie la 

catalin.tenita@jcdep.ro /0723199611 sau cosmin.poteras@senatro /0790101365

în numele iniţiatorilor:

Dragoş Cătălin Teniţă - Deputat USR PLUS

Cosmin-Marian Poteraş - Senator USR PLUS
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Lista susţinătorilor propunerii legislative

LEGE

Solidaritate cu Ucraina

pentru interzicerea importului si achiziţiilor intracomunitare de petrol, gaz natural, 
cărbune şi combustibil nuclear provenind din Federaţia Rusă pe durata agresiunii

neprovocate împotriva Ucrainei
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