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                  Conform cu originalul 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

Nr.4c-19/81/05.05.2022 
 

PLx nr.193/2022 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de 
energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, 

precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul 
energiei 

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

Deputaţilor, republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informației 

şi comunicaţiilor, spre avizare, în procedură de urgență, proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile 

aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în 

perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative din domeniul energiei (PLx nr.193/2022). 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu 

observații și propuneri, conform avizului nr.272/18.03.2022. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de act normativ, 

conform avizului nr. 1600/18.03.2022. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 11.04.2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri aplicabile 

clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-

31 martie 2023, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative. Proiectul 

vizează acordarea unei scheme de sprijin pentru consumatorii casnici şi non - casnici, în 

vederea asigurării în plan economic şi social a unui nivel ridicat de protecţie a vieţii, 

sănătăţii şi securităţii consumatorilor, precum şi garantării dreptului acestora cu privire 

la continuarea activităţilor economice şi a traiului de zi cu zi în condiţii decente. 

Totodată, cheltuielile determinate de plata compensaţiilor vor fi asigurate pe seama 

impozitului pe veniturile suplimentare realizate de producătorii de energie electrică şi 

gaze naturale. Măsurile de sprijin prevăzute în prezentul proiect vor atenua creşterile de 
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preţuri la energie electrică şi gaze naturale la consumatorii casnici şi non-casnici şi vor 

asigura continuitatea efectelor multiplicatoare pozitive în economie. 

În raport cu obiectul de reglementare proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, 

Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei au dezbătut propiectul de lege în ședința din 4 mai 2022 și au hotărât, 

cu majoritate de voturi avizarea favorabilă a acestuia.                                                     
 

 
PREŞEDINTE 

 
IOAN-SABIN SĂRMAȘ 


