
 

Propuneri de modificare a LEGII NR. 155/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor 

naturale nr. 123/2012 

TEXT IN VIGOARE PROPUNERE DE MODIFICARE  ARGUMENTE 

Art. 23 Funcționarea pieței concurențiale Art. 23  
După alin. (14) popunem introducerea unui 
alineat nou, alin. (15), cu următorul conținut: 
 
(15) Participarea la oricare piață de energie 
electrică este voluntară pentru participanții la 
piață. Decizia fiecărui participant la piață de a 
participa la oricare piață este luată pe baza 
propriei evaluări referitoare la viabilitatea sa 
economică și financiară.” 
 

Aliniere la art.3, lit. n) din Regulamentul (UE) 2019/943. 

Art. 46  
 
Obligaţiile proprietarului reţelei de distribuţie  
 
(2)  În cazul în care deținătorul rețelei de 
distribuție a energiei electrice se află în 
imposibilitatea de a presta serviciul de 
distribuție sau de a acorda sporul de putere 
solicitat, pentru utilizatorii racordați la acea 
rețea, are obligația de a preda rețeaua, în 
folosință gratuită în exploatare, în termen de 
15 zile de la data constatării imposibilității de a 
presta serviciul de distribuție sau de a acorda 
sporul de putere solicitat, până la preluarea 
acesteia cu titlu legal, operatorului de 
distribuție concesionar, titular de licență în 

Art. 46 
 
Obligaţiile proprietarului reţelei de distribuţie  
 
(2) În cazul în care deținătorul reţelei de distribuţie 
a energiei electrice se află în  imposibilitatea de a 
presta serviciul de distribuție sau de a acorda 
sporul de putere solicitat, pentru utilizatorii 
racordaţi la acea reţea, are obligația de a preda 
reţeaua, în folosinţă gratuită, în termen de 15 zile 
de la data constatării imposibilității  de a presta 
serviciul de distribuție sau de a acorda sporul de 
putere solicitat, până la preluarea acesteia cu titlu 
legal, operatorului de distribuţie concesionar, 
titular de licenţă în zona în care se află reţeaua 
electrică respectivă, iar acesta din urmă are 

Art.46 alin. (2) astfel cum a fost modificat induce ambiguități cu 
privire la reglementarea și înțelegerea corectă a noțiunii de predare 
a rețelei de către deținătorul rețelei de distribuție edificate, care se 
află în imposibilitatea de a presta serviciul de distribuție, către 
operatorii de distribuție concesionari, în folosința gratuită, “până la 
preluarea acesteia cu titlu legal”. Considerăm că, astfel, se încalcă 
dispozițiile art. 25 din Legea nr. 24/2000 privind tehnica legislativă 
potrivit cărora, în cadrul soluțiilor legislative preconizate, trebuie să 
se realizeze o configurare explicită a conceptelor şi noţiunilor 
folosite în noua reglementare, care au un alt înţeles decât cel 
comun, pentru a se asigura astfel înţelegerea lor corectă şi a se evita 
interpretările greșite. 
În aceste condiții, considerăm că se impun completări și clarificări, 
întrucât propunerea de modificare conține o limitare a noțiunii de 
„serviciu de distribuție”, iar termenul de 15 zile, care curge începând 
cu data constatării imposibilității de a presta serviciul  de distribuție 

file:///C:/Users/teodorabuche/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp134184/00149586.htm


 

zona în care se află rețeaua electrică 
respectivă, iar acesta din urmă are obligația de 
a presta serviciul de distribuție pentru 
utilizatorii acesteia. 
(22)  În cazul în care deținătorul unei rețele de 
distribuție aflate în zona de concesiune a unui 
operator de distribuție concesionar 
intenționează să înstrăineze rețeaua de 
distribuție sau în situația prevăzută la alin. (2), 
acesta are obligația de a face o ofertă de 
vânzare operatorului de distribuție 
concesionar, la o valoare justificată a acesteia, 
certificată de un expert autorizat independent, 
iar operatorul de distribuție concesionar are 
obligația de a o achiziționa în termen de 120 de 
zile de la data comunicării valorii de achiziție 
certificate. 

obligaţia de a presta serviciul de distribuţie pentru 
utilizatorii acesteia cu recunoașterea costurilor de 
către ANRE. 
(22) În cazul în care proprietarul unei reţele de 
distribuţie aflată în zona de concesiune a unui 
operator de distribuţie concesionar  intenționează 
să înstrăineze rețeaua de distribuție sau, se află în 
situația prevăzută la alin. (2), acesta are obligaţia 
de a face o ofertă de vânzare operatorului de 
distribuţie concesionar, la o valoare justificată a 
acesteia, certificată de un expert autorizat 
independent, iar operatorul de distribuție 
concesionar are obligația de a o achiziționa în 
termen de 120 de zile de la data comunicării 
valorii de achiziție certificate.la valoarea netă 
contabilă a activelor existente, iar operatorul de 
distribuție concesionar are obligaţia de a o 
achiziţiona, conform reglementărilor emise de 
ANRE, cu încadrarea în sumele prevăzute în planul 
anual de investiții. Până la achiziționarea rețelei 
de distribuție operatorul de distribuţie 
concesionar, titular de licenţă în zona în care se 
află reţeaua electrică respectivă, are obligația de a 
presta serviciul de distribuție pentru utilizatorii 
acesteia, cu recunoașterea costurilor de către 
ANRE. 

sau de a acorda sporul de putere solicitat, nu are o motivație sau 
logică legislativă, făcând articolul imposibil de aplicat. 
În această situație se stabilește o obligație imperativă în sarcina 
operatorilor de distribuție concesionări care poate determina 
încălcarea unor cerințe legale privind calitatea și securitatea 
rețelelor de distribuție și care  poate genera totodată costuri 
ulterioare în sarcina acestora prin întreținerea rețelelor preluate 
obligatoriu dar neconforme din punct de vedere tehnic pentru 
prestarea serviciului de distribuție în condiții de siguranță. 
Art.46 (22) nou introdus prevede obligația operatorului de 
distribuție concesionar să achiziţioneze de la un deținător al unei 
rețele de distribuţie care intenţionează s-o înstrăineze, în termen de 
120 de zile de la dată comunicării valorii de achiziție certificate de 
un expert autorizat independent. Această prevedere legală 
determină un impact semnificativ în profitabilitatea economică a 
operatorilor economici care, indiferent de posibilitatea financiară, 
au stabilită o obligație pecuniară instituită cu un termen foarte scurt 
de a prelua orice capacitate energetică, fără a exista în prealabil 
expertizarea tehnică a acestora, și o analiză de oportunitate. Este 
criticabilă și instituirea obligației de a accepta prețul stabilit de către 
un expert evaluator, chiar și independent, fără a lua în considerare 
posibilitatea părților de a negocia prețul de vânzare – cumpărare, 
prin luarea în considerare și a unor elemente importante în 
determinarea prețului, cum ar fi necesitatea și oportunitatea de 
achiziție pentru operatorii de distribuție concesionări. Mai mult, 
menționăm că refuzul operatorilor de distribuție concesionari de a 
prelua reţeaua electrică conform prevederilor art. 46 alin. (2) și (22) 
se va sancționa cu amendă cuprinsă între 5% şi 10% din cifra de 
afaceri, conform noilor modificări aduse prin Legea 155. 

Art. 51  
 
Obligaţiile proprietarului reţelei de distribuţie  
 

Art. 51  
 
Obligaţiile proprietarului reţelei de distribuţie  
 

Art.51, alin. (32) nou introdus instituie obligația operatorului de 
distribuție de a asigura finanțarea și realizarea lucrărilor de 
proiectare și execuție a instalației de racordare a clientului final non-
casnic, a cărei lungime va fi de până la 2.500 metri.  



 

 (32) Operatorul de distribuție are obligaţia să 
asigure finanţarea şi realizarea lucrărilor de 
proiectare şi execuţie a instalaţiei de racordare 
a clientului final non-casnic, a cărei lungime va 
fi de până la 2500 metri aflată pe teritoriul 
unității administrativ teritoriale pentru care are 
concesiunea serviciul public de distribuție, a 
cărei contravaloare va fi recunoscută în tarif de 
către ANRE. Termenul de realizare a racordării 
este de maximum 90 de zile de la data obținerii 
autorizației de construire. 

Propunem eliminarea. Această nouă prevedere vine în contradicție cu prevederile 
Directivei 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a 
art. 51 alin. (2) și alin. (31) care prevăd realizarea lucrărilor de 
extindere rețea în condiții de eficiență economică. De asemenea, 
această prevedere vine în contradicție cu art.2, lit.d) din Legea 
energiei care prevede asigurarea accesului nediscriminatoriu şi 
reglementat al tuturor participanţilor la piaţa de energie electrică şi 
la reţelele electrice de interes public, prevăzând situații favorabile 
de acces clienților non-casnici.  
Considerăm că obligația operatorului de a asigura finanțarea și 
realizarea lucrărilor de proiectare și execuție a instalației de 
racordare a clientului final non-casnic, a cărei lungime va fi de până 
la 2500 metri, cu recunoașterea ulterioară a contravalorii în tariful 
de distribuție, constituie un ajutor de stat incompatibil cu regulile 
pieței comune. 

Art. 57: Obligaţiile furnizorului 
 
(7)Furnizorul este obligat ca în relaţia cu 
clientul final să nu utilizeze practici comerciale 
incorecte sau înşelătoare. 

Art. 57: Obligaţiile furnizorului 
 
(7)Furnizorul este obligat ca în relaţia cu clientul 
final, persoană fizică, să nu utilizeze practici 
comerciale incorecte sau înşelătoare, în caz 
contrar fiind aplicabile dispozitiile și sancțiunile 
Legii nr 363/2007 privind combaterea practicilor 
incorecte ale comercianţilor în relaţia cu 
consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu 
legislaţia europeană privind protecţia 
consumatorilor. 

 
Nu există o justificare pentru a modifica Legea nr. 123/2012 în 
sensul acesta pentru că există deja un cadru legal oferit de Legea nr. 
363/2007, deci un act normativ cu putere egală. Această lege 
definește practicile incorecte și înșelătoare, le exemplifică, 
stabilește sancțiuni, fiind aplicabilă tuturor operatorilor dintr-o 
piață, indiferent care ar fi aceasta, constituie dreptul comun inîn 
materie.  
 
În Legea nr. 363/2007 amenzile sunt stabilite între anumite limite, 
în funcție de cifra de afaceri, dar nu procentual și sunt mult mai mici. 
Aplicarea a două regimuri contravenționale pentru aceeași faptă nu 
ar conduce decât la crearea unui dublu regim sancționar, aplicat de 
către autorități diferite, în mod diferit, cu sancțiuni diferite. 
Precizarea „persoană fizică” este necesară având în vedere definiția 
consumatorului din legislația în materie: „persoană fizică” sau „grup 
de persoane fizice”. 



 

Art. 62  
 
Drepturile clientului final de energie electrică 
 
(1), h5 să beneficieze de mai multe modalităţi 
de plată, care nu discriminează în mod 
nejustificat între clienţi. Sistemele de plată 
anticipată trebuie să fie echitabile şi să reflecte 
în mod adecvat consumul probabil. În cazul 
clientului casnic, dacă în urma regularizării 
suma plătită de acesta în plus este mai mare de 
100 lei, atunci furnizorul este obligat să 
restituie suma plătită de către client în termen 
de 5 zile de la data emiterii facturii de 
regularizare. Sumele sub această valoare vor fi 
compensate în contul facturilor următoare. 
Orice diferenţă în ceea ce priveşte clauzele şi 
condiţiile trebuie să reflecte costurile pentru 
furnizor ale diferitelor sisteme de plată. 
Condiţiile generale trebuie să fie echitabile şi 
transparente, prezentate într-un limbaj clar şi 
uşor de înţeles, şi să nu includă bariere 
necontractuale în calea exercitării drepturilor 
clienţilor, ca de exemplu, dar fără a se limita la 
documentaţia contractuală excesivă. Clienţii 
sunt protejaţi împotriva metodelor de vânzare 
incorecte sau înşelătoare. 

Art. 62  
 
Drepturile clientului final de energie electrică 
 
(1), h5 să beneficieze de mai multe modalităţi de 
plată, care nu discriminează în mod nejustificat 
între clienţi. Sistemele de plată anticipată trebuie 
să fie echitabile şi să reflecte în mod adecvat 
consumul probabil. În cazul clientului casnic, dacă 
în urma regularizării suma plătită de acesta în plus 
este mai mare de 100 lei, atunci furnizorul este 
obligat să restituie sau să compenseze suma plătită 
de către client în termen de 5 zile de la data emiterii 
facturii de regularizare, în conformitate cu 
opțiunea clientului. Sumele sub această valoare vor 
fi compensate în contul facturilor următoare. Orice 
diferenţă în ceea ce priveşte clauzele şi condiţiile 
trebuie să reflecte costurile pentru furnizor ale 
diferitelor sisteme de plată. Condiţiile generale 
trebuie să fie echitabile şi transparente, prezentate 
într-un limbaj clar şi uşor de înţeles, şi să nu includă 
bariere necontractuale în calea exercitării 
drepturilor clienţilor, ca de exemplu, dar fără a se 
limita la documentaţia contractuală excesivă. 
Clienţii sunt protejaţi împotriva metodelor de 
vânzare incorecte sau înşelătoare. 

Modificarea propusă este în concordanță cu finalitatea textului de 
lege care vizează punerea la dispoziția clientului final a unor 
alternative multiple de plată („să beneficieze de mai multe 
modalități de plată”).  
De asemenea, am avut în vedere faptul că prin noua prevedere 
introdusă se îngrădește posibilitatea clientului de a compensa, la 
cererea acestuia, sumele plătite anticipat cu factură ulterioară. 
Potrivit Codului civil, obligațiile se sting, pe langă plată, și prin alte 
modalități echivalente, printre care se numără și compensația. 
Clienții pot solicita compensarea sumelor plătite anticipat, motivat 
de faptul că sunt cazuri când doresc să plătească anticipat 
contravaloarea facturilor în contul de client, care implică existența 
în cont la momentul regularizării de sume mai mari față de valoarea 
actuală a facturii (ex: clientul poate pleca din țară și dorește să evite 
o plată întârziată și perceperea de penalități), iar obligația de 
restituire vine în contradicție cu interesul clientului. 
Restituirea sumelor presupune ca datele contului bancar ale 
clientului să fie comunicate furnizorului, întreținute permanent de 
către acesta, ceea ce ar îngreuna fluxul actual. Majoritatea clienților 
casnici plătesc în numerar, ceea ce ar presupune ca restituirea să se 
facă prin emiterea de mandate poștale, fapt ce ar implica demersuri 
suplimentare din partea clientului. 

Art. 93 
 
Contravenţii 
  
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte: 

Art. 93 
 
Contravenţii  
 
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte: 

Considerăm necesară înlocuirea  prevederilor privind sancționarea 
cu amendă în cuantum reprezentând procent din cifra de afaceri 
cuprinsă între două praguri valorice absolute. 
Evaluarea gravității unei încălcări trebuie făcută pentru fiecare tip 
de încălcare în parte, analizată de la caz la caz luându-se în 



 

45. refuzul operatorilor de distribuţie 
concesionari de a prelua reţeaua electrică 
potrivit obligaţiei prevăzute la art. 46 alin. (2) şi 
(22); 
50. nefurnizarea datelor şi informaţiilor, 
furnizarea de date şi informaţii inexacte, 
incomplete sau care induc în eroare, ca urmare 
a solicitărilor ANRE, realizate în temeiul 
prevederilor art. 85 şi art. 86 alin. (1) lit. c) şi d) 
şi alin. (3); 
51. nerespectarea de către participanţii la piaţă 
şi operatorul de transport şi de sistem a 
cerinţelor prevăzute în regulamentele 
europene, altele decât cele menţionate la pct. 
32-35, 41 şi 42; 
 

53. nerespectarea de către operatorul de 
distribuţie a termenului privind racordarea 
prevăzut la art. 51 alin. (32); 

 
 
 
 
(2) b) cu amendă de la 10.000 lei până la 
200.000 lei, pentru cele prevăzute la pct. 1, 3-
53, 8, 10, 15, 18, 20, 22, 26, 36 şi 53; 
c) cu amendă de la 20.000 lei până la 400.000 
lei, pentru cele prevăzute la pct. 41, 54, 24, 37, 
38; 
d) cu amendă cuprinsă între 5% şi 10% din cifra 
de afaceri anuală, pentru cele prevăzute la pct. 
19, 21, 43, 45-47; 

45.refuzul nejustificat al operatorilor de 
distribuţie concesionari de a prelua reţeaua 
electrică potrivit obligaţiei prevăzute la art. 46 
alin. (2) şi (22); 
50. nefurnizarea culpabilă a datelor şi 
informaţiilor, furnizarea cu rea credință de date şi 
informaţii inexacte, incomplete sau care induc în 
eroare, ca urmare a solicitărilor ANRE, realizate în 
temeiul prevederilor art. 85 şi art. 86 alin. (1) lit. c) 
şi d) şi alin. (3); 
51. nerespectarea de către participanţii la piaţă şi 
operatorul de transport şi de sistem a 
cerinţelor prevăzute în regulamentele europene, 
altele decât cele menţionate la pct. 32-35, 
41 şi 42; 

53. nerespectarea de către operatorul de 
distribuţie a termenului privind racordarea 
prevăzut la art. 51 alin. (32); 
54. nerespectarea de către furnizor a prevederilor 
art. 57 alin. (7)." 
 
Contravențiile prevăzute la alin. (1) se 
sancționează astfel: 
(2) b) cu amendă de la 10.000 lei până la 200.000 
lei, pentru cele prevăzute la pct. 1, 3-53, 8, 10, 15, 
18, 20, 22, 26, 36 şi 53; 
c) cu amendă de la 20.000 lei până la 400.000 lei, 
pentru cele prevăzute la pct. 41, 54, 24, 32-35, 37, 
38; 41, 42, 48, 49, 50, 52; 
d) cu amendă cuprinsă între 5% şi 10% din cifra de 
afaceri anuală, pentru cele prevăzute la pct. 19, 
21, 43, 45, 46 și 47; 

considerare împrejurările relevante ale cazului: natura faptei, 
impactul, durata încălcării, circumstanțe, etc. 
În plus, un minim legal al amenzii de 5% din cifra de afaceri doar 
pentru nepreluarea unei rețele de distribuție energie electrică, chiar 
dacă operatorul prestează serviciul de distribuție pentru utilizatorii 
racordați la rețeau respectivă, este excesiv raportat la scopul 
reglementarii și fapta în sine. 
La punctul 50 propunem înserarea sintagmei “culpabilă” întrucât 
există situații în care omisiunea de furnizare nu este imputabilă 
operatorilor economici, respectiv ipoteza în care autoritatea 
impune un termen mult prea scurt de comunicare a unor 
documente/informații care sunt arhivate și necesită timp 
îndelungat în vederea identificării în arhivă și comunicării către 
autoritate. 
 
De asemenea, pentru furnizarea datelor incomplete sau eronate 
apreciem că este necesară rea-credința operatorului economic, 
pentru a evita sancționarea comunicării unor date inexacte/greșite 
dintr-o simplă eroare. 
Eliminarea propunerii de introducere a pct. 51 la alineatul (1) al 
articolului 93, întrucât textul de lege este prea general, ambiguu, 
neclar și imprecis, creând premisele existenței unor abuzuri din 
partea autorităților, în detrimentul operatorilor economici.  
Eliminarea propunerii de introducere a pct.54 pentru corelare cu 
modificarea de la art. 57 alin. (7).  
 
Cu privire la noile sancțiuni introduse începând cu litera e și până la 
litera h), sancțiunile adoptate sunt disproporționate. Gravitatea 
unei sancțiuni trebuie să fie necesară pentru îndeplinirea 
obiectivelor urmărite în mod legitim de legislație și trebuie să 
corespundă gravității faptei contravenționale. 
 



 

e) cu amendă de la 1% la 5% din cifra de 
afaceri anuală a vânzărilor pe piaţa angro de 
energie, din anul financiar anterior 
sancţionării, pentru faptele prevăzute la pct. 
32-35, pct. 41, 51 şi 52; 
f) cu amendă de la 0,5% la 1% din cifra de 
afaceri anuală a vânzărilor pe piaţa 
concurenţială de energie, din anul financiar 
anterior sancţionării, pentru cele prevăzute la 
pct. 49 şi 50; 
g) cu amendă între 5% şi 10% din cifra de 
afaceri a anului anterior aplicării sancţionării, 
pentru cele prevăzute la pct. 42 şi 54; 
h) cu amendă între 2% şi 10% din cifra de 
afaceri a anului anterior aplicării sancţionării, 
pentru cea prevăzută la pct. 48. 

d1) cu amendă de la 10.000 lei până la 200.000 lei, 
pentru cele prevăzute la pct 45; 
e) cu amendă de la 1% la 5% din cifra de afaceri 
anuală a vânzărilor pe piaţa angro de 
energie, din anul financiar anterior sancţionării, 
pentru faptele prevăzute la pct. 32-35, 
pct. 41, 51 şi 52; 
f) cu amendă de la 0,5% la 1% din cifra de afaceri 
anuală a vânzărilor pe piaţa 
concurenţială de energie, din anul financiar 
anterior sancţionării, pentru cele prevăzute la 
pct. 49 şi 50; 
g) cu amendă între 5% şi 10% din cifra de afaceri 
a anului anterior aplicării sancţionării, 
pentru cele prevăzute la pct. 42 şi 54; 
h) cu amendă între 2% şi 10% din cifra de afaceri 
a anului anterior aplicării sancţionării, 
pentru cea prevăzută la pct. 48. 

Astfel, nivelul contravențiilor, în prezent, indiferent de natura și 
gravitatea contravenției săvârșite se poate ajunge la aplicarea unei 
sancțiuni determinată procentual prin raportare la cifra de afaceri, 
respectiv între 1%-5%, putând ajunge pentru anumite contravenții 
la 10% din cifra de afaceri. Apreciem astfel că actualul sistem de 
penalizare este unul excesiv afectând negativ activitatea 
desfășurată de participanții la piață, fiind apreciat ca un obstacol de 
către potențialii noi participanți/investitori.  
Astfel, impactul negativ la nivel economic al acestui sistem 
sancționator este major, fiind afectate în mod semnificativ fluxurile 
de numerar și rezultatele financiare ale participanților la piată în 
condițiile în care cuantumul amenzilor aplicate ar putea depăși cu 
mult profitabilitatea pe care aceștia o înregistrează. 
Astfel, aplicarea unor sancțiuni cu amendă din cifra de afaceri are 
caracter punitiv, iar nu corectiv, creând un mediu ostil, ceea ce 
încalcă libertatea economică și reprezintă o măsură contrară 
oricărui demers de încurajare a investițiilor. 
Opinăm în sensul că valoarea amenzilor ar trebuie să crească 
gradual și să fie limitate la valori fixe/absolute, pentru a da 
posibilitatea participantului să se corecteze. De asemenea, prin 
concepția de aplicare graduală a amenzilor s-ar evita sancţionări 
injuste apărute ca urmare a unor prevederi ale cadrului de 
reglementare interpretabile. 

Art 93  
 
 (42) Prin contravenţie săvârşită în mod repetat 
se înţelege săvârşirea de cel puţin două ori a 
aceleiaşi fapte contravenţionale. 

Art 93 
  
(42) Prin contravenţie săvârşită în mod repetat se 
înţelege săvârşirea de cel puţin două ori a aceleiaşi 
fapte contravenţionale în decursul a 12 luni 
consecutive. 

Completarea propusă vizează menținerea formei anterioare a 

textului articolului privind încadrarea în timp a contravențiilor 

repetate. Altfel, considerăm că fără o limită rezonabilă de timp la 

care să ne raportăm, ideea de repetabilitate este mult diluată și 

sancțiunea nu își mai atinge scopul (care este dependent de 

proximitatea în timp a actelor de repetare a contravenției), 

devenind potențial abuzivă (de ex. dacă se săvârsesc de două ori 

aceleași fapte în decurs de 10 de ani, ar fi exagerat să se considere 

că este o „contravenţie săvârşită în mod repetat”). 



 

Art. 94 
 
Regimul juridic al contravenţiilor  
 
Contravenţiilor prevăzute la art. 93 alin. (1) le 
sunt aplicabile prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 180/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu 
excepţia dispoziţiilor art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale 
art. 28 alin. (1) din acest ultim act normativ. 

Art. 94 
 
Regimul juridic al contravenţiilor 
  
Contravențiilor prevăzute la art. 93 alin. (1) le sunt 
aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
180/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu excepţia dispoziţiilor art. 8 alin. (2) 
lit. a) şi ale art. 28 alin. (1) din acest ultim act 
normativ 

Referința la  „art. 28 alin 1 din acest utim act normativ” e neclară și 
contradictorie, având in vedere că art. 28, alin 1. face, de fapt, parte 
din OG 2/2001 și forma sa aprobată prin Legea 180/2002 (la care 
face mențiune sintagma  „din acest utim act normativ”), care 
prevedea plata la jumatate din minimul amenzii în termen de 48 de 
ore, pe când forma actuală a acestui articol (modificat prin Legea nr. 
203/2018) prevede un termen de 15 zile pentru plată. 
Eliminarea posibilității contravenientului de a achita, în termen de 
cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-
verbal de contravenție, jumătate din minimul amenzii, instituie o 
derogare expresă de la prevederile art. 28 alin. (1) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/2001. Nu există o justificare temeinică cu privire la 
necesitatea introducerii unei reglementări derogătorii de la 
reglementarea cadru în materie, motiv pentru care această 
prevedere încalcă dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative care prevăd 
în art. 31 lit. a că instrumentul de prezentare și motivare (n.n. în 
cazul proiectelor de legi și al propunerilor legislative- expunerea de 
motive) trebuie să cuprindă motivul emiterii actului normativ – 
cerințele care reclamă intervenția normativă, cu referire specială la 
insuficiențele și neconcordanțele reglementărilor în vigoare. 
 

Art. 103 
 
Obiectul concesiunii 
 
(2) Redevența pentru concesiunile prevăzute la 
alin.(1) este plătită de operatorul de gaze 
naturale și nu poate fi introdusă de acesta în 
tariful serviciului respectiv.  
 
 

Art. 103 
 
Obiectul concesiunii 
 
(2) Redevența pentru concesiunile prevăzute la 
alin.(1), cu excepția celor încheiate înainte de data 
de intrare în vigoare a prezentei legi, este plătită 
de operatorul de gaze naturale și nu poate fi 
introdusă de acesta în tariful serviciului respectiv. 
 
 

Art. 103, alin. (2) Se impune a fi completat cu această mențiune, 
pentru o înțelegere mai clară a intenției de reglementare întrucât 
au fost vizate concesiunile ulterioare datei de intrare în vigoare a 
legii.  
Totodată , completarea se impune și din perspectiva faptului că 
alin.1 al art. 103 nu face distincție cu privire la concesiunile 
anterioare/ulterioare, iar o lege nu poate să retroactiveze potrivit 
Constituției României (art. 15.2) și prevederilor de principiu privind 
aplicarea legii în timp din Codul civil și Legea nr. 71/2011. 
Regimul redevenței pentru concesiune poate fi considerat un aspect 
conex contractului de concesiune, iar în această privință, de 



 

exemplu, Legea 71/2011 stabilește că orice contract este supus 
dispozițiilor legii în vigoare la data când a fost încheiat, inclusiv în 
ceea ce priveşte efectele sale.  
Din punct de vedere economic, schimbarea regimului redevenței 
ulterior încheierii concesiunii poate afecta calculele financiare pe 
care s-au bazat concesionarii când au încheiat contractele de 
concesiune.     

Art. 124  
 
Obligațiile și drepturile producătorului de gaze 
naturale  
 
(13) Preţul de achiziţie plătit pentru gazele din 
producţia internă curentă necesare pentru 
acoperirea consumului clienţilor casnici şi al 
producătorilor de energie termică, numai 
pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la 
producerea de energie termică în centralele de 
cogenerare şi în centralele termice destinată 
consumului populaţiei, nu poate depăşi 
valoarea de 68 lei/MWh, indiferent de 
vânzător. 

Art. 124  
 
Obligațiile și drepturile producătorului de gaze 
naturale  
 
Propunem eliminare. 

Alineatul (13) al art.124 a fost introdus prin OUG nr. 114/2018, 
corelativ cu interdicția instituită pentru producătorii de gaze 
naturale de a nu încheia contracte de vânzare cu livrare pe teritoriul 
României la prețuri mai mari de 68 lei/MWh pentru cantitățile de 
gaze naturale destinate acoperirii consumului clienților casnici și al 
producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze 
naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de 
cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației. 
Având în vedere faptul că obligația incidentă producătorilor de gaze 
naturale a fost eliminată la data de 1 iulie 2020, se impune și 
eliminarea, corelativă, a obligației corespondente impuse în sarcina 
furnizorilor de gaze naturale. 

Art.125. 
 
(5)Punctele de delimitare ale sistemului de 
transport sunt de la robinetul de la intrarea în 
stația de reglare-măsurare-predare aparținând 
producătorilor sau operatorilor sistemelor de 
înmagazinare, respectiv punctul de trecere a 
frontierei, în cazul conductelor de 
interconectare la sistemele de transport din 
țările vecine, până la robinetul de la ieșirea din 
stația de reglare-măsurare-predare aparținând 

Art.125  
 
(5)Punctele de delimitare ale sistemului de 
transport sunt de la robinetul de la ieșirea din 
staţia de reglare-măsurare-predare aparţinând 
producătorilor sau operatorilor sistemelor de 
înmagazinare, respectiv punctul de trecere a 
frontierei, în cazul conductelor de interconectare 
la sistemele de transport din ţările vecine, până 
la robinetul de la ieşirea din staţia de reglare - 
măsurare-predare aparţinând operatorului de 

Având in vedere că, în fapt, urmare a modificărilor la nivelul 
legislației primare, începând cu anul 2012, prin Legea nr. 123/2012 
referitoare la delimitarea sistemului de transport și la obligația de 
asigurare a activității de exploatare a stațiilor de preluare a gazelor 
naturale din conductele din amonte sau din sistemele de 
înmagazinare în sistemul de transport,  acesată activitate de 
exploatare (inclusiv măsurare) a stațiilor de preluare a gazelor 
naturale din conductele din amonte sau din sistemele de 
înmagazinare în sistemul de transport a fost realizată în continuare 
de către proprietarul acestor stații, respectiv de 
producător/operatorul sistemelor de înmagazinare, astfel cum 



 

operatorului de transport, respectiv punctul 
de trecere a frontierei, în cazul conductelor de 
interconectare la sistemele de transport din 
țările vecine. 
 
 
Art. 130   
(1) lit. ș) să asigure măsurarea gazelor naturale 
din stațiile de reglare-măsurare-predare 
pentru preluarea gazelor naturale din 
conductele din amonte sau din sistemele de 
înmagazinare în sistemul de transport, precum 
și stațiile de reglare-măsurare- predare pentru 
preluarea gazelor naturale către sistemele de 
distribuție, clienții finali sau sistemele de 
înmagazinare. 
 

transport, respectiv punctul de trecere a 
frontierei, în cazul conductelor de interconectare 
la sistemele de transport din ţările vecine.” 
 
 
  
Art. 130   
(1) lit. ș) să asigure  măsurarea gazelor naturale din 
stațiile de reglare-măsurare-predare pentru 
exploatarea staţiilor de preluare a gazelor 
naturale din conductele din amonte sau din 
sistemele de înmagazinare în sistemul de 
transport, precum şi a staţiilor de predare a 
gazelor naturale către sistemele de distribuţie, 
clienţii finali sau sistemele de înmagazinare. 

această activitate a fost desfășurată și anterior modificărilor 
legislative promovate începând cu anul 2012, prin Legea energiei 
electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012. 
Modificarea art.130 este necesara prin corelare cu propunerea de 
modificare a art.125. 

Art. 138  
 
Obligaţiile şi drepturile operatorului de 
distribuţie 
 
(1), d1) să racordeze toți solicitanții la sistemul 
de distribuție, în termen de 90 de zile de la data 
obținerii autorizației de construire, conform 
reglementărilor ANRE. Recuperarea costurilor 
privind racordarea clienților casnici se 
realizează prin tarifele de distribuție conform 
reglementărilor ANRE. 
 

Art. 138  
 
Obligaţiile şi drepturile operatorului de distribuţie 
 
d1) să racordeze, conform reglementărilor ANRE, 
toți solicitanții la sistemul de distribuție, în termen 
de 90 zile de la data obținerii autorizației de 
construire,  conform reglementărilor ANRE   și a 
tuturor avizelor și autorizațiilor ulterioare, 
necesare efectuării lucrărilor. Recuperarea 
costurilor privind racordarea clienților casnici se 
realizează prin tarifele de distribuţie conform 
reglementărilor ANRE.  
 

Ulterior emiterii autorizației de construire, pentru a putea execută 
lucările de racordare la sistemul de distribuție, conform cerințelor 
legale, se solicită eliberarea mai multor avize și autorizații de la 
autorități, care nu au fost avute în vedere inițial și care 
pot implică termene mai mari de 90 de zile, inclusiv din cauza 
răspunsului favorabil întârziat, lipsei vreunui răspuns sau refuzului 
din partea autorităților competențe (ex: refuzul de eliberare aviz 
spargere carosabil), ceea ce face, independent de voința 
operatorului de distribuție, să nu fie posibilă încadrarea în termenul 
de 90 de zile raportat la emiterea autorizației de construire. 
Ar fi nerezonabil că operatorul de distribuție să fie sancționat pentru 
neîncadrarea în termenul legal din motive independente de 
conduită sa, inclusiv pasivitatea sau refuzul autorităților care 
trebuie să avizeze/autorizeze lucrările, având în vedere sancțiunile 
foarte mari care se pot aplica în temeiul legii pentru acest caz 
(amendă între 2% și 10% din cifra de afaceri). 



 

De asemenea, sintagma „conform reglementărilor ANRE” trebuie 
legată de  operațiunea de racordare, pentru claritatea exprimării.  

Art.  143  
 
Obligațiile și drepturile furnizorului de gaze 
naturale 
 
(1), s)  în cazul clienților casnici situați la o 
distanță mai mare de 50 km de punctul unic de 
contact, informarea clienților finali trebuie să 
fie făcută prin notificări în scris sau prin 
modalitatea de comunicare convenită cu 
acesta. În cazul modificărilor condițiilor 
contractuale notificarea se face în scris, cu 
confirmare de primire, cu cel puțin 30 de zile 
calendaristice înainte de data la care 
modificările intră în vigoare, cu precizarea 
dreptului clientului de a denunța contractul în 
cazul în care nu acceptă noile condiții 
contractuale. 
 
 
 
 
(11)Furnizorul este obligat ca în relaţia cu 
clientul final să nu utilizeze practici comerciale 
incorecte sau înşelătoare. 

Art.  143  
 
Obligațiile și drepturile furnizorului de gaze 
naturale 
 
(1), s) în cazul clienţilor casnici situați la o distanţă 
mai mare de 50 km de punctul unic de contact, 
informarea clienţilor finali trebuie să fie făcută 
prin notificări în scris sau prin modalitatea de 
comunicare convenită cu acesta. În cazul 
modificărilor condițiilor contractuale notificarea 
se face în scris sau prin modalitatea de 
comunicare convenită cu clientul, cu confirmare 
de primire, cu cel puțin 30 de zile calendaristice 
înainte de data la care modificările intră în 
vigoare, cu precizarea dreptului clientului de a 
denunța contractul în cazul în care nu acceptă 
noile condiții contractuale. 
 
 
(11) Furnizorul este obligat ca în relaţia cu clientul 
final, persoană fizică, să nu utilizeze practici 
comerciale incorecte sau înşelătoare, în caz 
contrar fiind aplicabile dispozițiile și sancțiunile 
Legii nr 363/2007 privind combaterea practicilor 
incorecte ale comercianţilor în relaţia cu 
consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu 
legislaţia europeană privind protecţia 
consumatorilor. 

Considerăm că trebuie încurajată comunicarea prin orice mijloace 
convenite cu clientul și, de asemenea, se impune reformularea și 
eliminarea obligației de transmiterea a notificărilor cu confirmare 
de primire.  
Avem în vedere faptul că cerința transmiterii informărilor cu 
confirmare de primire s-a dovedit deja complet ineficientă. Mai 
mult, aceasta prezintă riscul de a conduce la blocarea activității și la 
periclitarea continuității relațiilor contractuale și a furnizării gazelor 
naturale către clienți în numeroasele cazuri în care notificările, după 
cum arată experiența trecută, pot reveni la furnizor, fără a fi fost 
recepționate de către client.  
De asemenea, atragem atenția asupra faptului că aceasta prevedere 
este redundantă cu cea inclusă la lit. i). 
Nu există o justificare pentru a modifica Legea nr. 123/2012 în 
sensul acesta pentru că avem deja un cadru legal oferit de Legea nr. 
363/2007, deci un act normativ cu putere egală. Această lege 
definește practicile incorecte și înșelătoare, le exemplifică, 
stabilește sancțiuni, fiind aplicabilă tuturor operatorilor dintr-o 
piață, indiferent care ar fi aceasta, constituie dreptul comun în 
materie.  
 
În Legea nr. 363/2007 amenzile sunt stabilite între anumite limite, 
în funcție de cifra de afaceri, dar nu procentual și sunt mult mai mici. 
Aplicarea a două regimuri contravenționale pentru aceeași faptă nu 
ar conduce decât la crearea unui dublu regim sancționar, aplicat de 
către autorități diferite, în mod diferit, cu sancțiuni diferite. 
Precizarea „persoană fizică” este necesară având în vedere definiția 
consumatorului din legislația în materie: „persoană fizică” sau „grup 
de persoane fizice”.  

Art. 145  
 

Art. 145  
 

Modificarea propusă este în concordanță cu finalitatea textului de 
lege/intenția de reglementare, care vizează punerea la dispoziția 



 

Obligațiile și drepturile clientului final de gaze 
naturale 
 
(4) Clienții finali de gaze naturale au 
următoarele drepturi: 
g) să li se pună la dispoziție o gamă largă de 
modalități de plată, care să le permită să își 
îndeplinească obligațiile de plată a facturii, 
obligații de plată prevăzute în contract și care 
nu creează discriminări nejustificate între 
clienți. Sistemele de plată anticipată trebuie să 
fie echitabile și să reflecte în mod adecvat 
consumul probabil. În cazul clientului casnic, 
dacă în urma regularizării suma plătită de 
acesta în plus este mai mare de 100 lei, atunci 
furnizorul este obligat să restituie suma plătită 
de către client, în termen de 5 zile de la data 
emiterii facturii de regularizare. Sumele sub 
această valoare vor fi compensate în contul 
facturilor următoare. Orice diferență în ceea ce 
privește clauzele și condițiile sistemelor de 
plată trebuie să reflecte costurile suportate de 
către furnizor pentru diferitele sisteme de 
plată. Condițiile generale trebuie să fie 
echitabile și transparente, prezentate într-un 
limbaj clar și ușor de înțeles, și nu trebuie să 
includă bariere necontractuale în calea 
exercitării drepturilor clienților, ca de exemplu 
documentația contractuală excesivă. Clienții 
sunt protejați împotriva practicilor comerciale 
incorecte sau înșelătoare. 
 

Obligațiile și drepturile clientului final de gaze 
naturale 
 
(4) Clienții finali de gaze naturale au următoarele 
drepturi: 
g) să li se pună la dispoziţie o gamă largă de 
modalităţi de plată, care să le permită să îşi 
îndeplinească obligaţiile de plată a facturii, 
obligaţii de plată prevăzute în contract şi care nu 
creează discriminări nejustificate între clienţi. 
Sistemele de plată anticipată trebuie să fie 
echitabile şi să reflecte în mod adecvat consumul 
probabil. În cazul clientului casnic, dacă în urma 
regularizării suma plătită de acesta în plus este 
mai mare de 100 lei, atunci furnizorul este obligat 
să restituie sau să compenseze suma plătită de 
către client, în termen de 5 zile de la data emiterii 
facturii de regularizare, în conformitate cu 
opțiunea clientului. Sumele sub această valoare 
vor fi compensate în contul facturilor următoare. 
Orice diferenţă în ceea ce priveşte clauzele şi 
condiţiile sistemelor de plată trebuie să reflecte 
costurile suportate de către furnizor pentru 
diferitele sisteme de plată. Condiţiile generale 
trebuie să fie echitabile şi transparente, 
prezentate într-un limbaj clar şi uşor de înţeles, şi 
nu trebuie să includă bariere necontractuale în 
calea exercitării drepturilor clienţilor, ca de 
exemplu documentaţia contractuală excesivă. 
Clienţii sunt protejaţi împotriva practicilor 
comerciale incorecte sau înşelătoare. 
 

clientului final a unor alternative multiple de plată („să beneficieze 
de mai multe modalități de plată”).   
De asemenea, am avut în vedere faptul că prin noua prevedere 
introdusă se îngrădește posibilitatea clientului de a compensa, la 
cererea acestuia, sumele plătite anticipat cu factură ulterioară. 
Potrivit Codului civil, obligațiile se sting, pe langă plată, și prin alte 
modalități echivalente, printre care se numără și compensația. 
Clienții pot solicita compensarea sumelor plătite anticipat, motivat 
de faptul că sunt cazuri când doresc să plătească anticipat 
contravaloarea facturilor în contul de client, care implică existența 
în cont la momentul regularizării de sume mai mari față de valoarea 
actuală a facturii (ex: clientul poate pleca din țară și dorește să evite 
o plata întârziată și perceperea de penalități), iar obligația de 
restituire vine în contradicție cu interesul clientului. 
Restituirea sumelor presupune ca datele contului bancar ale 
clientului să fie comunicate furnizorului, întreținute permanent de 
către acesta, ceea ce ar îngreuna fluxul actual. Majoritatea clienților 
casnici plătesc în numerar, ceea ce ar presupune ca restituirea să se 
facă prin emiterea de mandate poștale, fapt ce ar implica demersuri 
suplimentare din partea clientului. 
 



 

Art. 148  
 
Regimul racordării la obiective din sectorul 
gazelor naturale  
 
 
(3) Operatorul de distribuție are obligația să 
asigure finanțarea și realizarea lucrărilor de 
proiectare și execuție a instalației de extindere 
și branșare a clientului final non-casnic a cărei 
lungime va fi până la 2500 metri aflată pe 
teritoriul unității administrativ-teritoriale 
pentru care are concesiunea serviciul public de 
distribuție, a cărei contravaloare va fi 
recunoscută în tarif de către ANRE. Termenul 
de realizare a racordării este de maximum 90 
de zile de la data obținerii autorizației de 
construire.   

Art. 148  
 
Regimul racordării la obiective din sectorul gazelor 
naturale  
 
Propunem eliminare. 

Alin. (3) al articolul 148  vine in contradicție cu art. 151,  alin. 1 care 
prevede realizarea lucrărilor de extindere rețea în condiții de 
eficiență economică. De asemenea, această prevedere vine in 
contradicție cu art. 99, lit. i) care prevede asigurarea accesului 
nediscriminatoriu la sursele de gaze naturale, prevăzând situații 
favorabile de acces clienților non-casnici. 
Totodată, trebuie avute în vedere prevederile art. 25 din Directiva 
CE 73/2009, care prevede că activitatea de distribuție se desfășoare 
în condiții de eficiență economică.  
Atragem atenția asupra faptului că, în conformitate cu prevederile 
articolului în forma legiferată în prezent, finanțarea și realizarea 
lucrărilor de racordare a noilor clienți  non-casnici fără a considera 
aspectele legate de eficiență, ar conduce la creșterea tarifelor de 
distribuție suportate de toți clienții și în mod special a clienților 
casnici. 

Art. 151  
 
Finanțarea lucrărilor pentru realizarea 
obiectivelor/ conductelor necesare racordării  
 
(1) Operatorul de distribuție sau operatorul de 
transport și de sistem nu poate refuza 
racordarea la sistem și este obligat să finanțeze 
lucrările pentru realizarea 
obiectivelor/conductelor necesare racordării 
consumatorilor aflați în perimetrul unității 
administrativ-teritoriale pentru care a fost 
concesionat serviciul public de distribuție. 
Termenul de extindere și/sau branșare a 
consumatorilor nu poate depăși termenul de  

Art. 151  
 
Finanțarea lucrărilor pentru realizarea 
obiectivelor/ conductelor necesare racordării  
 
(1) Operatorul de distribuţie sau operatorul de 
transport şi de sistem nu poate refuza racordarea 
la sistem şi este obligat să finanţeze lucrările 
pentru realizarea obiectivelor/conductelor 
necesare racordării consumatorilor aflaţi în 
perimetrul  unității administrativ-teritoriale 
pentru care a fost concesionat serviciul public de 
distribuție.  Termenul de extindere și/sau 
branșare a consumatorilor nu poate depăși 
termenul de 90 zile de la data obținerii autorizației 

Se impune să se mențină forma anterioară a 
textului de lege, prin care extinderile se realizau in condiții de 
eficientă economică, conform cerințelor reglementărilor europene 
(de ex. Directiva 2009/73/EC). 
Principiul eficienței economice este un principiu obiectiv care ar 
asigura un tratament rezonabil atât pentru OD/OS - prin evitarea 
unor obligații de pre-finanțare oneroase în sarcina OD/OS, care ar 
diminua resursele disponibile pentru investiții în siguranță 
sistemului,  cât și pentru consumatori - prin evitarea 
socializării unor costuri de racordare nejustificate economic, care ar 
genera creșteri de tarife pentru toți consumatorii și ar discrimina 
consumatorii actuali în detrimentul celor noi (consumatorii actuali 
finanțand practic, indirect, toate investițiile privind racordarea 
noilor consumatori).  



 

90 de zile de la data obținerii autorizației de 
construire.  

 
 

de construire si a tuturor avizelor si autorizatiilor 
ulterioare, necesare executării lucrărilor. 
Extinderile se realizează în condiţii de eficienţă 
economică, în conformitate cu reglementările 
ANRE. 

 

Totodată, ulterior emiterii autorizației de construire, pentru a putea 
execută lucrările de racordare la sistemul de distribuție, conform 
cerințelor legale, se solicită eliberarea mai multor avize și autorizații 
de la autorități, care nu au fost avute în vedere inițial și care 
pot implică termene mai mari de 90 de zile, inclusiv din cauza 
răspunsului favorabil întârziat, lipsei vreunui răspuns sau refuzului 
din partea autorităților competențe (ex: refuzul de eliberare aviz 
spargere carosabil), ceea ce face, independent de voința 
operatorului de distribuție, să nu fie posibilă încadrarea în termenul 
de 90 de zile raportat la emiterea autorizației de construire. 
Ar fi nerezonabil ca operatorul de distribuție să fie sancționat pentru 
neîncadrarea în termenul legal, din motive independente de 
conduita sa, având în vedere sancțiunile foarte mari care se pot 
aplica în temeiul legii pentru acest caz (amendă între 2% și 10% din 
cifra de afaceri). 
De asemenea, sintagma „conform reglementărilor ANRE” trebuie 
legată de  operațiunea de racordare, pentru claritatea exprimării. 

Art. 194 
Constituie contravenții la normele privind  
desfășurarea activităților în sectorul gazelor 
naturale următoarele fapte: 
 
108.La articolul 194, după punctul 43 se 
introduc nouă noi puncte, punctele 44-52, 
cu următorul cuprins: 
 
"47. Nefurnizarea datelor şi informaţiilor, 
furnizarea de date şi informaţii inexacte, 
incomplete sau care induc în eroare, ca urmare 
a solicitărilor ANRE, realizate în temeiul 
prevederilor art. 184 şi art. 185 alin. (1) lit. c) şi 
d) şi alin. (3); 

Art. 194  
Constituie contravenții la normele privind  
desfășurarea activităților în sectorul gazelor 
naturale următoarele fapte: 
 
108.La articolul 194, după punctul 43 se introduc 
nouă noi puncte, punctele 44-52, 
cu următorul cuprins: 
 
"47. nefurnizarea culpabilă datelor şi 
informaţiilor, furnizarea cu rea credință de date şi 
informaţii inexacte, 
incomplete sau care induc în eroare, ca urmare a 
solicitărilor ANRE, realizate în temeiul 
prevederilor art. 184 şi art. 185 alin. (1) lit. c) şi d) 
şi alin. (3); 

La punctul 47 propunem inserarea sintagmei “culpabilă a” întrucât 
există situații în care omisiunea de furnizare nu este imputabilă 
operatorilor economici, respectiv ipoteza în care autoritatea 
impune un termen mult prea scurt de comunicare a unor 
documente/informații care sunt arhivate și necesită timp 
îndelungat în vederea identificării în arhivă și comunicării către 
autoritate. 
 
De asemenea, pentru furnizarea datelor incomplete sau eronate 
apreciem că este necesară rea-credința operatorului economic, 
pentru a evita sancționarea comunicării unor date inexacte/greșite 
dintr-o simplă eroare. 
Propunem eliminarea punctului 48 deoarece nu mai exista 
necesitatea sanctiunii corelative art. 124 alin (1) litera e), în lipsa 
pieței reglementate. 
 



 

48. neîndeplinirea de către producătorii de 
gaze naturale a obligaţiilor prevăzute la art. 
124 alin. (1) lit. e); 
 
 
50. nerespectarea de către operatorul de 
transport şi de sistem/operatorul de distribuţie 
a gazelor naturale a termenelor privind 
racordarea prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. e), 
art. 138 alin. (1) lit. d1), art. 148 alin. (3) și art. 
151 alin. (4); 
(1) Contravențiile prevăzute la art. 194 se 
sancționează astfel: 
(2), j) cu amendă de la 2% la 10% din cifra de 
afaceri a anului anterior aplicării sancţionării, 
cele de la pct. 43 și 50  
(21) Pentru contravențiile prevăzute la art. 194 
pct. 45 și 50–52 săvârșite în mod repetat de 
persoanele juridice, autoritatea de 
reglementare retrage licența persoanei 
contraveniente în urma unei hotărâri 
judecătorești definitive.”  

48. neîndeplinirea de către producătorii de gaze 
naturale a obligaţiilor prevăzute la art. 
124 alin. (1) lit. e); 
 
50. nerespectarea de către operatorul de 
transport şi de sistem/operatorul de distribuţie a 
gazelor naturale a termenelor privind racordarea 
prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. e), art. 138 alin. 
(1) lit. d1), art. 148 alin. (3) și art. 151 alin. (4); 
 
amendă de la 2% la 10% din cifra de afaceri a 
anului anterior aplicării sancţionării, cele de la pct. 
43 și 50 amendă de la 10.000 lei pana la 200.000 
lei 
 
Pentru contravenţiile prevăzute la art. 194 pct. 
45 și 50–52 săvârşite în mod repetat de 
persoanele juridice, autoritatea de reglementare 
retrage licența persoanei contraveniente în urma 
unei hotărâri judecătorești definitive.” 
 
 

Textul de la punctul 50 a fost armonizat pentru a evita discrepanțele 
dintre sancțiunile stabilite pentru distribuitorii de gaze naturale și 
cele stabilite distribuitorilor de energie electrică, iar sancțiunile au 
fost corelate corespunzator.  
Prevederea de sancțiuni mult mai severe pentru distribuitorii de 
gaze naturale comparativ cu cei de electricitate reprezintă o 
discriminare  prin sancționarea în mod diferențiat a aceleiași fapte, 
fără să existe o justificare obiectivă în acest sens. Astfel această 
prevedere este în contradicție cu principiul nediscriminării stabilit 
implicit prin art. 16 din Constituția României. 
În plus, un minim legal al amenzii de 2% din cifra de afaceri doar 
pentru nerespectarea / depășirea termenului de racordare este 
excesiv raportat la scopul reglementării (de ex. daca s-a depășit fie 
și numai cu o zi termenul legal, s-ar aplica o sancțiune de 2% din cifra 
de afaceri).  
 

Art. 195  
 
Sancțiuni 
 
(1) Contravențiile prevăzute la art. 194 se 
sancționează astfel: 
2. în cazul în care au fost săvârșite de către 
persoane juridice: 
a) cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei, cele 
de la pct. 1, 11, 12, 2, 9, 12, 20, 22 şi 33;   

Art. 195  
 
Sancțiuni 
 
(1) Contravențiile prevăzute la art. 194 se 
sancționează astfel: 
2. în cazul în care au fost săvârșite de către 
persoane juridice: 
a) cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei, cele de 
la pct. 1, 11, 12, 2, 9, 12, 20, 22, 241 şi 33;   

Textul a fost armonizat pentru a evita discrepanța dintre sancțiunile 
stabilite pentru furnizorii de gaze naturale (de la 20.000 la 400.000 
lei, pentru încălcarea art. 145, alin (4), lit. g) din legea nr. 123/2012) 
și cele stabilite pentru furnizorii de energie electrică (de la 5.000 la 
100.000 lei, pentru încălcarea art. 62 alin. 1, pct. (h5), conform art.  
93, alin. (2), pct. 2., litera a) din Legea nr. 123/2012), iar sancțiunile 
au fost corelate corespunzător.  
Prevederea de sancțiuni mult mai severe pentru furnizorii de gaze 
naturale comparativ cu cei de electricitate reprezintă o discriminare  
prin sancționarea diferită pentru aceleiași fapte (articolele 
menționate reglementând practic aceleași obligații pentru cele 



 

b) cu amendă de la 10.000 lei la 200.000 lei, 
cele de la pct. 3, 6, 8, 15, 16, 19, 21, 23, 30, 34 
şi 41; 
c) cu amendă de la 20.000 lei la 400.000 lei, cele 
de la pct. 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 24, 241, 26, 
27, 29, 31, 32, 39 și 40. 
d)cu amendă de la 100.000 lei la 500.000 lei, 
cele de la pct. 18, 28, 36, 37 şi 38; 
"g) cu amendă de la 1% la 5% din cifra de 
afaceri anuală din anul financiar anterior 
sancţionării, cele de la pct. 44 şi 48; 
h) cu amendă de la 1% la 3% din cifra de 
afaceri anuală din anul financiar anterior 
sancţionării, cele de la pct. 46, 47 şi 49; 
i) cu amendă de la 5% la 10% din cifra de 
afaceri anuală din anul financiar anterior 
sancţionării, cele de la pct. 45, 51 şi 52; 
j) cu amendă de la 2% la 10% din cifra de afaceri 
a anului anterior aplicării sancționării, cele de 
la pct. 43 și 50.” 
 
 

b) cu amendă de la 10.000 lei la 200.000 lei, cele 
de la pct. 3, 6, 8, 15, 16, 19, 21, 23, 30, 34 şi 41. 
c) cu amendă de la 20.000 lei la 400.000 lei, cele 
de la pct. 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 24,241 , 26, 27, 
29, 31, 32, 39 și 40 si 50; 
d)cu amendă de la 100.000 lei la 500.000 lei, cele 
de la pct. 18, 28, 36, 37 şi 38, 44,45, 46,47, 49 și 
52; 
"g) cu amendă de la 1% la 5% din cifra de afaceri 
anuală din anul financiar anterior 
sancţionării, cele de la pct. 44 şi 48; 
h) cu amendă de la 1% la 3% din cifra de afaceri 
anuală din anul financiar anterior 
sancţionării, cele de la pct. 46, 47 şi 49; 
i) cu amendă de la 5% la 10% din cifra de afaceri 
anuală din anul financiar anterior 
sancţionării, cele de la pct. 45, 51 şi 52; 
j) cu amendă de la 2% la 10% din cifra de afaceri a 
anului anterior aplicării sancționării, cele de la pct. 
43 și 50.” 
 

două categorii de furnizori față de clienții lor), fără să existe o 
justificare obiectivă în acest sens. Astfel, această prevedere este în 
contradicție cu principiul nediscriminării stabilit implicit prin art. 16 
din Constituția României. 
 
Cu privire la noile sanctiuni introduse incepând cu litera g) și până la 
lit j), sancțiunile adoptate sunt disproporționate. Gravitatea unei 
sancțiuni trebuie să fie necesară pentru îndeplinirea obiectivelor 
urmărite în mod legitim de legislație și trebuie să corespundă 
gravității faptei contravenționale. 
 
Astfel, nivelul contravențiilor, în prezent, indiferent de natura și 
gravitatea contravenției săvârșite se poate ajunge la aplicarea unei 
sancțiuni determinată procentual prin raportare la cifra de afaceri, 
respectiv între 1%-5%, putând ajunge pentru anumite contravenții 
la 10% din cifra de afaceri. Apreciem astfel că actualul sistem de 
penalizare este unul excesiv afectând negativ activitatea 
desfășurată de participanții la piață, fiind apreciat ca un obstacol de 
către potențialii noi participanți/investitori.  
Astfel, impactul negativ la nivel economic al acestui sistem 
sancționator este major, fiind afectate în mod semnificativ fluxurile 
de numerar și rezultatele financiare ale participanților la piată în 
condițiile în care cuantumul amenzilor aplicate ar putea depăși cu 
mult profitabilitatea pe care aceștia o înregistrează. 
Astfel, aplicarea unor sancțiuni cu amendă din cifra de afaceri. are 
caracter punitiv, iar nu corectiv, creând un mediu ostil, ceea ce 
încalcă libertatea economică și reprezintă o măsură contrară 
oricărui demers de încurajare a investițiilor. 
Opinăm în sensul că valoarea amenzilor ar trebuie să crească 
gradual și să fie limitate la valori fixe, pentru a da posibilitatea 
participantului să se corecteze. De asemenea, prin concepția de 
aplicare graduală a amenzilor s-ar evita sancţionări injuste apărute 



 

ca urmare a unor prevederi ale cadrului de reglementare 
interpretabile. 

Art. 195 
 
Sancțiuni 
 
(3) Prin contravenție săvârșită în mod repetat 
se înțelege săvârșirea de cel puțin două ori a 
aceleiași fapte contravenționale. 

Art. 195 
 
Sancțiuni 
 
(3) Prin contravenţie săvârşită în mod repetat se 
înţelege săvârşirea de cel puţin două ori a aceleiaşi 
fapte contravenţionale, în decursul a 12 luni 
consecutive. 

Completarea vizează menținerea formei anterioare a textului art. 
195, alin.3  privind încadrarea în timp a contravențiilor repetate.  
Altfel, fără o limită rezonabilă de timp la care să ne raportăm, ideea 
de repetabilitate este mult diluată și sancțiunea nu  își mai atinge 
scopul (care este dependent de proximitatea în timp a actelor de 
repetare a contravenției), devenind potențial abuzivă (de ex. dacă 
se săvârsesc de doua ori aceleași fapte în decurs de 10 de ani, ar fi 
exagerat sa se considere că este o „contravenţie săvârşită în mod 
repetat”). 

Art 198  
 

Regimul juridic al contravențiilor 
 

Contravențiilor prevăzute la art. 194 le sunt 
aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului 
nr. 2/2001, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 180/2002, cu 
modificările și completările ulterioare, cu 
excepția prevederilor art. 8 alin. (2) lit. a) și ale 
art. 28 alin. (1) din acest ultim act normativ. 

Art 198  
 

Regimul juridic al contravențiilor 
 
Contravenţiilor prevăzute la art. 194 le sunt 
aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 
2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare., cu excepţia prevederilor 
art. 8 alin. (2) lit. a)  şi ale art. 28 alin. (1) din acest 
ultim act normativ." 

Referința la  „art. 28 alin 1 din acest utim act normativ”  e neclară și 
contradictorie, având în vedere că art. 28, alin 1. face, de fapt, parte 
din OG 2/2001 și forma sa aprobată prin Legea 180/2002 (la care 
face mențiune sintagma „din acest utim act normativ”), care 
prevedea plata la jumatate din minimul amenzii  în termen de 48 de 
ore, pe când forma actuală a acestui articol (modificat prin Legea nr. 
203/2018) prevede un termen de 15 zile pentru plată. 
Eliminarea posibilității contravenientului de a achita, în termen de 
cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-
verbal de contravenție, jumătate din minimul amenzii, instituie o 
derogare expresă de la prevederile art. 28 alin. (1) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/2001. Nu există o justificare temeinică cu privire la 
necesitatea introducerii unei reglementări derogatorii de la 
reglementarea cadru în materie, motiv pentru care această 
prevedere încalcă dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative care prevăd 
în art. 31 lit. a că instrumentul de prezentare și motivare (n.n. în 
cazul proiectelor de legi și al propunerilor legislative- expunerea de 
motive) trebuie să cuprindă motivul emiterii actului normativ – 
cerințele care reclamă intervenția normativă, cu referire specială la 
insuficiențele și neconcordanțele reglementărilor în vigoare. 
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Art. XIV 
 
Dispoziții tranzitorii și finale 
 
(1)În perioada cuprinsă între data intrării în 
vigoare a prezentei legi și data de 30 iunie 
2021, prețul de vânzare al gazelor naturale de 
către titularii de licență de furnizare a gazelor 
naturale, licențiați în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 123/2012, cu modificările 
și completările ulterioare, precum și cu 
modificările și completările aduse prin 
prezenta lege, către clienţii casnici, 
producătorii de energie termică, numai pentru 
cantitatea de gaze naturale utilizată la 
producerea de energie termică în centralele de 
cogenerare şi în centralele termice destinată 
consumului populaţiei este format în condiții 
de piață liberă din costul unitar al gazelor 
naturale din care se exclud cantitățile de gaze 
naturale din import și înmagazinare, la care se 
adaugă tariful de transport, tariful de 
distribuție, tariful de înmagazinare și tariful de 
furnizare, plus taxele aferente.  
 
(2) În cazul în care, la formarea prețului  în 
perioada și condițiile stipulate la alin. (1), 
furnizorii vor aplica la costul unitar al gazelor un 
cost mai mare decât  costul real de achiziție, 
suma rezultată din diferența dintre prețul real 
de achiziție și prețul reglementat al 
producătorilor în valoare de 68 lei/MWh, 
stabilit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

Art. XIV 
 
Dispoziții tranzitorii și finale 
 
(1) În perioada cuprinsă între data intrării în 
vigoare a prezentei legi și data de 30 iunie 2021, 
prețul de vânzare a gazelor naturale de către 
titularii de licență de furnizare a gazelor naturale, 
licențiați în conformitate cu prevederile Legii nr. 
123/2012, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și cu modificările și 
completările aduse prin prezenta lege, către 
clienții casnici, producătorii de energie termică, 
numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată 
la producerea de energie termică în centralele de 
cogenerare și în centralele termice destinată 
consumului populației este format în condiții de 
piață liberă din costul unitar al gazelor naturale 
din care se exclud cantitățile de gaze naturale din 
import și înmagazinare, la care se adaugă tariful 
de transport, tariful de distribuție, tariful de 
înmagazinare și tariful de furnizare, plus taxele 
aferente. 
(2) În cazul în care, la formarea prețului  în 
perioada și condițiile stipulate la alin. (1), furnizorii 
vor aplica la costul unitar al gazelor un cost mai 
mare decât  costul real mediu ponderat de 
achiziție, suma rezultată din diferența dintre 
prețul real costul mediu ponderat de achiziție și 
prețul reglementat al producătorilor în valoare de 
68 lei/MWh, stabilit prin Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-
bugetare şi pentru modificarea şi completarea 

Apreciem că această prevedere este de natură a periclita în mod 
grav continuitatea şi siguranţa în alimentarea cu gaze naturale a 
clienţilor, elemente care se regăsesc în obiectivele de bază ale 
activităților în sectorul gazelor naturale și care reprezintă una din 
responsabilitățile primare ale furnizorilor de gaze naturale, 
instituite prin legislația europeană și națională, primară și 
secundară. 
Astfel, Legea nr. 123/2012, precum HG nr. 32/2019 impun în sarcina 
furnizorilor de gaze naturale obligația de a asigura continuitatea 
aprovizionării cu gaze naturale a clienţilor, având în vedere faptul că 
aceasta reprezintă un serviciu public.  
Totodată, în baza dispozițiilor actelor normative menționate, 
furnizorul de gaze naturale este desemnat responsabil în relaţia cu 
clientul final pentru calitatea activităţii de furnizare a gazelor 
naturale, în ceea ce privește inclusiv continuitatea în furnizarea 
gazelor naturale contractate. 
Mai mult, în conformitate cu prevederile direct aplicabile în 
legislația națională ale Regulamentului (UE) 2017/1938 privind 
măsurile de garantare a siguranței furnizării de gaze, coroborate cu 
măsurile de aplicare ale acestora, stabilite la nivel național prin HG 
nr. 32/2019, clienţii casnici, precum și producătorii de energie 
termică care furnizează energie termică clienţilor casnici, intră în 
categoria clienților protejați, față de care furnizorii au obligația 
garantării asigurării aprovizionării cu gaze naturale, inclusiv în 
situații de criză determinate de temperaturi extreme sau dificultăți 
în aprovizionare.  
Pentru realizarea obiectivului de mai sus, asigurarea, în mod 
continuu, a surselor pentru achiziționarea gazelor naturale în 
vederea furnizării acestora către clienții finali reprezintă o premisă 
indispensabilă și o condiție sine qua non.  
În acest sens, date fiind gradul de acoperire a consumului de gaze 
naturale la nivel național cu gaze din producția internă (aproximativ 
90% la nivel anual), dar și specificul sezonier al consumului clienților 



 

                                                             
1 Ordinul nr. 35/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licențelor de furnizare a 
gazelor naturale 
2 Decizia nr. 675/2020 privind stabilirea nivelului stocului minim de gaze naturale pe care fiecare titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale are obligaţia de a-l 
constitui în depozitele de înmagazinare subterană până la data de 31 octombrie 2020 

nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, cu modificările ulerioare, se 
împarte în următoarele proporții: 10% rămâne 
la furnizor și 90% se colectează la bugetul de 
stat într-un cont special și este utilizată exclusiv 
pentru protecția clienților vulnerabili. Calculele 
se fac lunar, pentru luna anterioară.  
(3) Schema de la alin. (2) se aplică doar pentru 
cantitățile de gaze naturale care au un preț de 
achiziție sub prețul de 68 lei/MWh. 
 

unor acte normative, cu modificările ulerioare, se 
împarte în următoarele proporții: 10% 50% 
rămâne la furnizor și 90% 50% se colectează la 
bugetul de stat într-un cont special și este utilizată 
exclusiv pentru protecția clienților vulnerabili. 
Calculele se fac lunar, pentru luna anterioară.  
 
 
(3)Schema de la alin. (2) se aplică doar pentru 
cantităţile de gaze naturale care au un cost mediu 
ponderat de achiziţie sub preţul de 68 lei/MWh și 
cu excepția cantităților de gaze naturale din 
producția internă vândute de titularii licenței de 
furnizare, care au și calitatea de producători de 
gaze naturale, către clienţii casnici, producătorii 
de energie termică, numai pentru cantitatea de 
gaze naturale utilizată la producerea de energie 
termică în centralele de cogenerare şi în centralele 
termice destinată consumului populaţiei. 

casnici, cu diferențe foarte pronunțate între perioada de iarnă și cea 
de vară, gazele naturale din producția internă sunt insuficiente, mai 
ales pentru acoperirea vârfurilor de consum din perioada sezonului 
rece, așa cum relevă istoricele de consum înregistrate în această 
privință, ceea ce face absolut necesară, pentru acoperirea 
consumului și garantarea continuității în alimentarea cu gaze 
naturale a clienților, și asigurarea de gaze naturale din import.  
Mai mult, chiar și recentele modificări legislative aduse prin OUG nr. 
106/2020, prin care a fost instituită, în sarcina producătorilor de 
gaze naturale cu o producție anuală de peste 3.000.000 MWh, 
pentru perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2022, obligația de a 
oferta gaze naturale pe piețele centralizate, prevăd o cotă 
procentuală aferentă acestei obligații de 40%, nefiind garantat, 
astfel, prin acest program de tranzacționare, accesul la gazele 
naturale din producția internă la nivelul întregii producții.  
În ceea ce privește gazele naturale din înmagazinare, dorim să 
atragem atenția asupra faptului că, în baza Legii nr. 123/2012, 
furnizorii de gaze naturale au avut obligația de a înmagazina gaze 
naturale pentru asigurarea continuității în alimentarea clienților, 
prin constituirea, inclusiv pentru ciclul de înmagazinare 2020-2021, 
a unui stoc minim, defalcat pentru clienții casnici, respectiv 
noncasnici, în conformitate cu metodologia elaborată de ANRE1 și la 
un nivel stabilit prin Decizie a președintelui ANRE2, echivalent cu 
aproximativ 25% din consumul total de gaze naturale al clienților 
finali înregistrat în ciclul de înmagazinare anterior. Menționăm, de 
asemenea, faptul că neconstituirea stocului minim de gaze naturale 
de către furnizorii de gaze naturale constituie, în baza Legii nr. 



 

123/2020, contravenție, sancționată cu amendă cuprinsă între 5-
10% din cifra de afaceri anuală.  
Imposibilitatea de a utiliza cantitățile de gaze naturale astfel 
înmagazinate, ar putea pune în pericol siguranța în aprovizionarea 
clienților și expun furnizorii de gaze naturale la pierderi semficative 
generate de nerecuperarea costurilor deja suportate pentru 
respectarea obligațiilor stabilite prin legislația primară și secundară 
incidentă.  
 
În ceea ce privește procentul de 90% ce urmează a fi colectat de 
bugetul de stat, impunerea unei astfel de obligații de plată  
echivalează cu o veritabilă confiscare, de catre Statul Roman, a 
acestor venituri, o asemenea masura fiind de natura sa incalce 
dreptul de proprietate al furnizorilor garantat de art. 44 din 
Constitutia Romaniei. Masura diminuarii acestei obligatii de plata la 
un nivel rezonabil care sa corespunda principiului proportionalitatii 
si echitatii fiscale ar genera premisele atingerii unui echilibru intre 
scopul urmarit de legiuitor si mijloacele folosite si ar răspunde, 
astfel, exigentelor constitutionale care interzic confiscarea 
veniturilor dobandite licit.   
 
Textul de lege ar trebui să clarifice aplicabilitatea pretului 
reglementat al producătorilor în valoare de 68 lei/MWh in calculul 
windfall tax la furnizor. Conform art. 124 alin 1 indice 1, din Legea 
123/2010 acest pret (aplicat de catre producatori catre furnizorii 
clientilor casnici si ai producatorilor de energie termica) s-a aplicat 
pana in 30 iunie 2020. Alineatul 1 indice 3 din acelasi articol 
mentioneaza acelasi pret de 68 lei aplicabil oricarui vanzator de gaze 
din productia interna, fara a specifica vreun interval de timp al 
acestei aplicari. Astfel, Legea energiei contine prevederi 
contradictorii (i.e. pret reglementat pana la 30 iunie 2020 vs pret 
reglementat după data de 30 iunie 2020), in conditiile in care la nivel 



 

 

de piata, pretul reglementat la producator nu se mai aplica de la 30 
iunie 2020.   
 
Măsura impusă instituie un mecanism de limitare a pretului de 
vanzare; existand un conflict evident cu prevederile constitutionale 
(dreptul la proprietate-masura echivaleaza cu o expropriere 
indirecta; economia de piata-formarea libera a pretului; 
neutralitatea fiscala, echitatea si egalitatea fiscala- multipla 
impozitare a aceluiasi venit si contribuabil in absenta unei justificari 
obiective; non-discriminarea-masura priveste doar furnizorii de 
gaze naturale de pe piata interna, facand abstractie de furnizorii de 
gaze din import si alte categorii de contribuabili inclusi pe lanturile 
de furnizare din sectorul gazelor naturale). 
 
De altfel, în ceea ce privește eventuala eliminare a acestei taxe,  
menționăm că Curtea Constitutională din Italia prin decizia nr. 
10/2015 a admis exceptia de neconstitutionalitate invocata de 
companiile petroliere italiene in privinta unui windfall tax adoptat 
in anul 2008.  
 
Având în vedere că producatorii de gaze naturale plătesc deja o taxă 
pe veniturile suplimentare ca urmare a liberalizării conform OG 
7/2013 și Legii offshore nr. 256/2018, aceștia nu ar trebui să intre 
sub incidența obligativității plății unei noi taxe pe veniturile 
suplimentare. 
 


