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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
 
 

                  Bucureşti, 13.09.2022 
                                                             Nr.4c-3/328/2022 

 
  

COMISIA PENTRU POLITICĂ ECONOMICĂ, REFORMĂ ȘI 
PRIVATIZARE 

 DOMNULUI PREȘEDINTE COSTEL NECULAI DUNAVA 
  
 COMISIA PENTRU BUGET, FINANȚE ȘI BĂNCI 
 DOMNULUI PREȘEDINTE BOGDAN-IULIAN HUȚUCĂ 
 
 COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 DOMNULUI PREȘEDINTE ADRIAN SOLOMON 

 
 

   
 Vă înaintăm, alăturat, Raportul preliminar asupra proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.42/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie 
electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul energiei, trimis spre examinare pe fond Comisiei pentru 
industrii şi servicii, Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisiei pentru buget, 
finanțe și bănci și Comisiei pentru muncă și protecție socială, cu adresa nr. PLx.256/2022 din 11 mai 
2022.   
 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) 
pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 

 

PREȘEDINTE, 

 

SÁNDOR BENDE 

 

simona.tirzioru
Original
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Bucureşti, 13.09.2022 

                                                                Nr.4c-3/328/2022 
 
 

RAPORT  PRELIMINAR 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.42/2022 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2022 privind 
măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 

aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul energiei 

 

  
În conformitate cu prevederile art.95 și ale art. 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii, 
Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și 
Comisia pentru muncă și protecție socială au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.42/2022 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de 
energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, transmis cu adresa nr. 
PLx.256/2022 din 11 mai 2022, înregistrat la Comisia pentru industrii şi servicii sub nr.4c-3/328 din 11 
mai 2022.      
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.389/07.04.2022, avizează favorabil proiectul de ordonanță de 
urgență, cu observaţii şi propuneri.  
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 09 mai 
2022.   
 Membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au 
examinat proiectul de lege în şedinţa din 17 mai 2022 şi au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea 
favorabilă a proiectului de lege. 
 Membrii Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au examinat proiectul de lege 
în şedinţa din 23 mai 2022 şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de 
lege. 
 Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat proiectul de lege în 
şedinţa din 24 mai 2022 şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.  
 Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege în şedinţa din 
31 mai 2022 şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.27/2022, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
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energiei, în scopul clarificării unor prevederi ale acesteia. Proiectul vizează procedura de regularizare, de 
recuperare a unor costuri aferente lunilor noiembrie 2021, decembrie 2021, ianuarie 2022, februarie 2022 
şi martie 2022.  
  Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în ședința din 13 
septembrie 2022 și au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită Comisiei pentru politică economică, 
reformă și privatizare, Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru muncă și protecție 
socială un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.42/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în 
perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul energiei, în forma adoptată de Senat, cu un amendament respins prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezentul raport preliminar. 
 La dezbaterea proiectului de lege a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului 
Energiei, domnul secretar de stat Ștefan Constantin. 

La lucrările comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență.  
În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) 
pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

SÁNDOR BENDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultant, Alexandra Zorilă 
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Anexă 
 

AMENDAMENTE RESPINSE  
 

Nr. 
crt. 

 
OUG 42/2022 

 
Text Senat 

 
Amendamente respinse 

Motivarea 
1. Argumente pentru 

susţinere 
2. Argumente pentru 

respingere 

 
Cameră 

decizională 

1. ............................ 
 

............................ La articolul 1 după alineatul (9) se 
introduce un nou alineat, alineatul 
(10) cu următorul cuprins: 
"(10) Prevederile alin. (1) lit. c) nu se 
aplică în cazul clienţilor noncasnici 
care au beneficiat de prevederile 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 81/2019 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 115/2011 privind 
stabilirea cadrului instituţional şi 
autorizarea Guvernului, prin 
Ministerul Finanţelor Publice, de a 
scoate la licitaţie certificatele de 
emisii de gaze cu efect de seră 
atribuite României la nivelul Uniunii 
Europene, precum şi pentru 
instituirea unei scheme de ajutor de 
stat privind sprijinirea 
întreprinderilor din sectoarele şi 
subsectoarele expuse unui risc 
important de relocare ca urmare a 
transferului costului emisiilor de gaze 
cu efect de seră în preţul energiei 
electrice, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 262/2021, precum şi în 

1. Industria energofagă a României nu 
a primit nici un fel de ajutor în această 
perioadă marcată de criza energetică. 
Vedem că o bună parte a acestor 
consumatori își închid porțile iar asta 
duce la pierderi de locuri de muncă. 
În acest sens propunem modificarea în 
sensul acordării unui sprijin specific 
pentru industria românească. 
 
2. Respins la vot.  
(Prevederile OUG 27/2022, astfel cum 
au fost modificate și completate prin 
OUG 42/2022, au fost modificate și 
completate prin OUG 119/2022) 
 

Camera 
Deputaţilor 
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cazul operatorilor economici a căror 
activitate specifică este producerea 
de energie electrică. 
Pentru perioada cuprinsă între 
01.10.2022 și 31.12.2024, clienții 
noncasnici care au beneficiat de 
prevederile Ordonantei de urgență a 
Guvernului nr. 81/2019 pentru 
modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 115/2011 privind stabilirea 
cadrului instituțional și autorizarea 
Guvernului, prin Ministerul 
Finanțelor Publice, de a scoate la 
licitație certificatele de emisii de gaze 
cu efect de seră atribuite României la 
nivelul Uniunii Europene, precum și 
pentru instituirea unei scheme de 
ajutor de stat privind sprijinirea 
întreprinderilor din sectoarele și 
subsectoarele expuse unui risc 
important de relocare ca urmare a 
transferului costului emisiilor de gaze 
cu efect de seră în prețul energiei 
electrice, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 262/2021 care datorează 
impozit pe profit trimestrial și care 
înregistrează cheltuieli cu consumul 
de energie electrică sau gaze naturale 
scad 50% din cheltuielile 
suplimentare generate de creșterea de 
prețuri raportată la prețul mediu 
ponderat de tranzacționare pe Piața 
pentru Ziua Următoare (PZU) pentru 
energie electrică și gaze naturale, 
după caz, din luna ianuarie 2022, 
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ținând cont de cantitățile consumate, 
din impozitul pe profit datorat pentru 
trimestrul în care au fost efectuate.  
Sumele reprezentând 50% din 
cheltuielile suplimentare generate de 
creșterea de prețuri, definite conform 
alineatului anterior, care depășesc 
impozitul datorat, se scad, în ordine, 
din impozitul pe salarii reținut de 
contribuabil pentru angajați, din taxa 
pe valoare adăugată datorată sau din 
accizele datorate, pe baza unei 
declarații de regularizare. 
Prosumatorii nu sunt consideraţi 
producători de energie electrică în 
sensul prezentului articol. Lista 
beneficiarilor Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 81/2019, aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 
262/2021, se va publica de Ministerul 
Energiei pe website-ul propriu după 
intrarea în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă." 
 
Autor: Deputat USR Cristina-
Mădălina Prună 


