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AVIZ 
 
asupra Propunerii legislative pentru reducerea costurilor facturate la energia electrică 

și gaze naturale 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu Propunerea legislativă pentru 
reducerea costurilor facturate la energia electrică și gaze naturale, trimisă cu adresa  nr. Pl x 
203 din 13 aprilie 2022 și înregistrată cu nr. 4c-13/291 din 14 aprilie 2022. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 
92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul a respins propunerea legislativă în ședința din 1 aprilie 2022. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri în 

scopul reducerii şi eliminării costurilor administrative datorate statului, facturate de către 
furnizorii de energie, astfel: reducerea cotei TVA de la 19% la 5% pentru livrarea de gaze 
naturale, electricitate şi energie termică, suspendarea şi eliminarea treptată a contribuţiei 
pentru cogenerare, suspendarea şi eliminarea treptată a certificatelor verzi, eliminarea 
accizei la energia electrică prin abrogarea prevederilor art.358 din Legea nr. 227/2015, 
extinderea măsurilor de plafonare şi compensare a preţurilor la energie electrică şi gaze 
naturale şi pentru persoanele juridice pentru perioadele de vârf de consum. 

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Comisia a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa 
din 4 mai 2022. 

Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de 
motive, avizul negativ al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Consiliului Economic și 
Social, precum și punctul de vedere al Consiliului Concurenței. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
majoritate de voturi, avizarea negativă a  Propunerii legislative pentru reducerea costurilor 
facturate la energia electrică și gaze naturale. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă  face parte din 
categoria legilor ordinare.  
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