
EXPUNERE DE MOTIVE

Prin intermediul prezentei propuneri legislative se Intenţionează 
modificarea actualului cadru legal privind soluţionarea plângerilor formulate de 
către clienţii finali împotriva facturilor la energie electrică sau gaze naturale, 
după caz.

După cum ştim, piaţa de furnizare a energiei electrice este complet 
liberalizată de la 1 ianuarie 2021, ceea ce înseamnă că preţul energiei electrice 
este stabilit pe criterii concurenţiale.

Piaţa concurenţială de energie electrică (numită şi piaţă liberă de energie 
electrică) le oferă consumatorilor posibilitatea de a-şi alege furnizorul şi oferta 
care răspund cel mai bine nevoilor lor, la un preţ competitiv.

Aceasta a fost ideea promovată în spaţiul public pentru a susţine decizia 
statului român de a trece de ia o piaţă reglementată la cea liberalizată de astăzi.

Mass-media, la unison, a sfătuit consumatorii să renunţe la contractele pe 
care le aveau înainte de această dată şl să caute, în piaţa liberă, oferte cu 
preţuri şi condiţii aşa-zis mai bune.

Mai mult, odată cu această schimbare, persoane din conducerea Autorităţii 
Naţionale de Reglementare în domeniul Energie - ANRE declarau, fără a 
cunoaşte cu adevărat situaţia reală, faptul că energia va fi mai ieftină pe piaţa 
liberă decât pe cea de serviciu universal, astfel că oamenii ar trebui să încheie 
noi contracte pe piaţa liberă dacă vor preţuri mai mici.

Reprezentanţii Ministerului Energiei încurajau cetăţenii să verifice site-ui 
ANRE, ia comparatorul de preţuri şi să aleagă oferta cea mai bună.

Reprezentanţii Consiliului Concurenţei, au arătat că este foarte important 
ca oamenii să încheie contracte pe piaţa concurenţială, fie cu actualul furnizor, 
fie cu altul, pentru a beneficia de condiţii mai avantajoase.

Aşadar, fără să cunoască sau să anticipeze adevăratul impact pe care îl va 
avea liberalizarea pieţei energiei asupra cetăţeanului român, autorităţile 
susţineau că, prin îndeplinirea acestei obligaţii stabilită de către Uniunea 
Europeană, dar de la care se putea deroga motivat, avea să creeze un sistem în 
care furnizorii de energie electrică vor concura în a oferi preţuri reduse de 
vânzare pentru a atrage cât mai mulţi clienţi.

Realitatea a dovedit însă că toate aceste beneficii de fapt nu există, ceea 
ce a rezultat după conformarea în grabă a României la unele exigenţe 
comunitare, a dus la creşterea preţurilor la energie electrică şi la gaze naturale 
la cote istorice, afectat fiind, evident, consumatorul final.

îngrijorător este şi faptul că rata inflaţiei este în continuă creştere, iar 
impactul afectează în principal cetăţeanul, el este cel care pentru a supravieţui, 
din venituri destul de mici, trebuie să achite acum mai mulţi bani pentru a



acoperi costurile pentru utilităţi, alimente şl cele necesare unul trai decent, la 
nivelul anului 2022.

Revenind la obiectul de reglementare al prezentei, conform unui 
comunicat de presă emis de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor - ANPC în data 19.01.2022, putem observa faptul că această 
liberalizare nu a făcut nimic altceva decât să confere puteri sporite operatorilor 
economici, în dauna consumatorilor.

Concluzia de mai sus poate fi trasă analizând următoarele menţiuni 
cuprinse în comunicatul ANPC, din care cităm după cum urmează: 
„Comandamentul pentru Energie - structură special creată de Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) verifică modul în care unele 
companii furnizoare de energie electrică şi gaze naturale au respectat legislaţia 
în vigoare şi drepturile consumatorilor persoane fizice, dar şi felul în care acestea 
au reacţionat, ca urmare a controalelor ANPC întreprinse.
Până în acest moment, comisarii ANPC au finalizat 94 de acţiuni de control, în 
întreaga ţară, alte 100 aflându-se în curs de derulare.
Până la această oră, cu titlu de exemplu, la operatorul economic Electrica 
Furnizare, prin procesul verbal de constatare a contravenţiei, s-au stornat 
2.232.224 de facturi la care nu se cuprinseseră conceptele de 
compensare/plafonare de la 1.11.2021, urmând a se emite un număr egal, în 
oglindă de facturi calculate conform normelor legale în vigoare.
Dintre cele mal importante abateri constatate de către comisarii ANPC:
• nu a fost aplicată plafonarea si compensarea preturilor conform OUG118/2021
începând cu 01.11.2021:
• tsbelul privind consumul energie electrică, de oe site-ul companiei nu cuprinde
consumul zilnic de referinţă, inclusiv maria de 10%:
• nerespectarea termenului de răspuns la solicitările petentilor de încheiere a
contractelor de furnizare pentru energie electrică si oaze naturale, punând
consumatorii în situaţia de a nu cunoaşte statusul contractului o perioadă de
până la 60 de zile:
• contractele emise nu conţin preţul serviciilor din preţul gazului, doar preţul
total, astfel încât consumatorul nu poate verifica modalitatea de calcul al
compensării acordate:
• practică comercială incorectă: majorările succesive ale tarifelor nu au fost
determinate de modificări legislative."

Din comunicatul de mal sus, distingem şi faptul că pentru aceste erori, 
societăţile respective au fost sancţionate cu infima sumă de 645.000 lei, sumă 
care în mod evident nu are puterea de a determina o modificare a 
comportamentului manifestat de către aceşti operatori economici.

Este bine-cunoscut că, în marea lor majoritate, sancţiunile 
contravenţionale aplicate de către autorităţi ajung să formeze obiectul unui litigiu 
şi astfel, achitarea cuantumului amenzii, dacă se mai impune, poate fi amânat



până la pronunţarea unei hotărâri definitive de instanţa de judecată legal 
învestită.

Prin raportare la situaţia cetăţeanului român, este îngrijorător faptul că 
acesta, odată devenit client al unui furnizor de energie electrică sau de gaze 
naturale, după ce este obligat să încheie un contract tip, care conţine clauze ce 
nu pot fi modificate, în cazul în care consideră că factura emisă în baza 
contractului este una eronată, nu este sprijinit de către statul român sau de 
către instituţia de reglementare în domeniu.

Din contră, acesta este obligat conform legislaţiei actuale să se adreseze 
furnizorului, decizia privind corectitudinea facturii fiind lăsată complet la 
latitudinea acestuia, chiar şi în situaţia constatată de către ANPC, expusă
anterior, din care putem evidenţia în primul rând nerespectarea termenului de 
răspuns.

într-o astfel de situaţie, considerăm că se impune remedierea acestei erori 
legislative, prin atribuirea competenţei exclusive de soluţionare a plângerilor 
formulate de către clienţii finali, autorităţii de reglementare în domeniu, 
respectiv ANRE, pentru ca aceştia să fie protejaţi în faţa practicilor abuzive ale 
furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale.

Aşadar, pornind de la prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Domeniul Energiei cu modificările şi completările ulterioare, din 
cuprinsul cărora observăm faptul că această instituţie publică are ca obiectiv 
protecţia consumatorului, prin asigurarea unei pieţe concurenţiale eficiente, prin 
sprijinirea clienţilor vulnerabili, prin impunerea unor standarde de calitate a 
serviciilor publice din sectorul energiei electrice şl gazelor naturale, prin 
facilitarea accesului clienţilor finali la datele proprii de consum necesare în 
procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică sau gaze naturale, 
precum şl prin informarea cât mai corectă şi completă a consumatorilor.

Dar şi pentru că, printre atribuţiile principale ale acestei instituţii, 
identificăm că exercită controlul cu privire la respectarea de către operatorii 
economici din sectorul energiei electrice şi termice a reglementărilor emise, a 
obligaţiilor prevăzute de legislaţia naţională şi de legislaţia Uniunii Europene în 
domeniu, a sistemului de preţuri şi tarife în vigoare şi aplică sancţiuni eficace, 
proporţionale şi cu efect de descurajare în cazul nerespectării acestora.

Considerăm a fi obligatoriu ca statul român să-şi asume responsabilitatea 
faţă de cetăţeni şi să adopte un act normativ care să pună în sarcina instituţiei 
competente în domeniu, obligaţia de a soluţiona contestaţiile formulate de către 
consumatori, fără a mai fi necesar ca aceştia să apeleze la bunăvoinţa 
furnizorului pentru soluţionarea diverselor petiţii, anterior sesizării ANRE, aşa 
cum se întâmplă în prezent.



ROMANlA

în susţinerea acestei propuneri legislative, raportat la abuzurile la care 
sunt supuşi cetăţenii români, putem aminti cu titlu de exemplu, faptul că un 
pensionar în vârstă de 70 de ani a primit la începutul anului 2022 o factură la 
gaze naturale cu un consum de 146.525,153 MWH, de la un index de 1.251 mc, 
înregistraţi la ultima citire a contorului, la un index de 13.626.428 mc, chiar 
dacă singurii consumatori de gaz erau aragazul şi centrala folosită doar pentru 
încălzitul apei, locuinţa fiind încălzită cu sobe cu lemne. Suma de plată aferentă 
acestui consum a fost de 33.575.711,32 lei.

Aceleaşi situaţii pot fi întâlnite şi în cazul facturilor la energie electrică şi 
este important de reţinut faptul că în categoria consumatorilor nu se găsesc doar 
cetăţenii români ci şi unităţile de învăţământ, spitalele, fabricile, etc. şi care în 
mod evident vor avea mari dificultăţi în a-şi desfăşura programul, în lipsa 
protecţiei statului român.

în concluzie, ţinând cont de situaţia cu care se confruntă cetăţenii români 
urmare a liberalizării pieţei de energie electrică, de erorile şi abuzurile 
furnizorilor care afectează direct clienţii finali, precum şi de nivelul indicilor 
preţurilor de consum, înaintăm spre adoptare prezenta propunere legislativă de 
modificare şi completare a Legii nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor 
naturale, prin intermediul căreia, competenţa exclusivă de soluţionare a 
plângerilor formulate împotriva facturilor la energie electrică şi gaze naturale va 
fi a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
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