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referitor la propunerea legislativă pentru protejarea românilor şi 

întreprinderilor româneşti de criza energetică (b564/15.09.2022)

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi 

art. 11 lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a 

fost sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru protejarea românilor şi 

, întreprinderilor româneşti de criza energetică (b564/l5.09.2022).
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în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 4.10.2022, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.86/17.05.2022, avizează NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu 

următoarea motivare:

• este necesară realizarea unui studiu de impact, măsurile propuse fiind de natură a 

avea posibile repercusiuni negative asupra mediului economic. în plus, măsurile 

propuse nu rezolvă problemele de fond de pe piaţa energiei electrice;

• pentru fiecare din măsurile propuse pot fi efecte nedorite care să fie mai 

dezavantajoase la nivel de interes public general decât beneficiile aduse de măsură. 

Este necesar ca propunerea legislativă să fie fundamentată pe date (spre exemplu, cu 

cât ar scădea încasările din TVA, procentul din bugetul naţional consolidat sau la ce 

cheltuieli bugetare ar trebui să se renunţe pentru acoperirea acestei reduceri de 

încasări);
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• niciuna din măsuri nu rezolvă problema fundamentală a pieţei de energie şi anume 

preţurile foarte ridicate cu care este valorificată energia de către actorii din piaţă. 

Atunci când s-a intervenit în piaţă pentru scăderea preţului (ex: rambursarea celor 50 

de bani la benzină - motorină), efectul de scădere în preţul final a fost unul de foarte 

scurtă durată, pentru că scăderea a fost contrabalansată de creşterea celorlalte 

componente din preţ, a preţului de bază al mărfii vândute.

Preşedinte, 

Bogdan SIMION
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