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LEGI ȘI DECRETE
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme
de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021—2022,
precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități
persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni
și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 118 din 4 octombrie 2021 privind stabilirea unei scheme de
compensare pentru consumul de energie electrică și gaze
naturale pentru sezonul rece 2021—2022, precum și pentru
completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind
acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează
în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei
„Delta Dunării”, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 951 din 5 octombrie 2021, cu următoarele modificări
și completări:
1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 1. — (1) Pentru perioada 1 noiembrie 2021—31 martie
2022 se stabilește o schemă de sprijin pentru plata facturilor
aferente consumului de energie electrică și gaze naturale pentru
următoarele categorii de clienți finali:
a) clienți, astfel cum sunt definiți la art. 3 pct. 15 și art. 100
pct. 23 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale
nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, denumiți
în continuare clienți casnici;
b) întreprinderi mici și mijlocii, astfel cum sunt definite
în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării
întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările
ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, cabinete medicale
individuale și alte profesii liberale, indiferent de forma de
organizare;
c) microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi
individuale, întreprinderi familiale, organizate potrivit legii;
d) spitale publice și private, definite conform Legii nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, unități de învățământ publice și private,
definite conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările
și completările ulterioare, precum și creșe;
e) organizații neguvernamentale reglementate potrivit legii,
precum și unitățile de cult, astfel cum sunt reglementate de
Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul
general al cultelor, republicată;
f) furnizori publici și privați de servicii sociale prevăzute în
Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului
serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de
organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și
completările ulterioare.
(2) Schema de sprijin prevăzută la alin. (1) cuprinde
următoarele măsuri:
a) pentru clienții casnici — acordarea unei compensații
unitare în valoare de cel mult 0,291 lei/kWh, în cazul energiei
electrice, și în valoare de cel mult 33% din valoarea
componentei prețului gazelor naturale din contractul de furnizare
al clientului beneficiar, în cazul gazelor naturale, în condițiile
prevăzute în prezenta ordonanță de urgență;

b) pentru toți operatorii economici, clienți finali, din categoriile
prevăzute la alin. (1) lit. b) și c), pentru fiecare loc de consum:
(i) exceptarea, în cazul energiei electrice, de la plata
contravalorii tarifelor reglementate, respectiv tariful de
introducere/extragere din rețea, tariful de distribuție,
tariful de servicii de sistem, tariful de transport,
precum și de la plata certificatelor verzi, contribuției
pentru cogenerare de înaltă eficiență și accizei;
(ii) exceptarea, în cazul gazelor naturale, de la plata
contravalorii costului de transport, tarifului de distribuție
și accizei.
(3) Valoarea compensației prevăzute la alin. (2) lit. a) poate
fi actualizată prin hotărâre a Guvernului, la propunerea
Ministerului Energiei și Ministerului Muncii și Protecției Sociale,
cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de perioada de aplicare.
(4) Valoarea în lei a compensației pentru un loc de consum se
determină ca produs între valoarea unitară a compensației
prevăzute la alin. (2) lit. a) și consumul facturat aferent perioadei de
acordare a compensației, dacă acesta este mai mic sau egal cu
consumul de referință, și se aplică în fiecare factură emisă clienților
casnici de către furnizorii de energie electrică și gaze naturale
pentru consumul din perioada 1 noiembrie 2021 — 31 martie 2022.
(5) Consumul de referință pentru un loc de consum se
determină ca produs între consumul zilnic de referință și numărul
de zile din perioada de facturare. Consumul zilnic de referință
pentru fiecare lună din perioada noiembrie 2021 — martie 2022
este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta
ordonanță de urgență.
(6) Clienții casnici, beneficiari ai ajutoarelor financiare pentru
consumatorul vulnerabil de energie, acordate în baza Legii
nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială
pentru consumatorul vulnerabil de energie, în situația în care
compensarea prevăzută de prezenta ordonanță de urgență este
mai mare decât valoarea ajutorului acordat consumatorilor
vulnerabili în baza prevederilor art. 7 și 25 din Legea
nr. 226/2021, beneficiază de compensația prevăzută la alin. (2)
lit. a) calculată ca diferență dintre compensarea prevăzută în
anexă și nivelul ajutorului acordat pentru același client casnic în
calitate de consumator vulnerabil. Compensarea consumatorului
vulnerabil se realizează cu respectarea limitelor maxime de
consum prevăzute la art. 3 și în anexă.
(7) Compensația acordată clienților casnici, prevăzută la
alin. (2) lit. a), precum și elementele exceptate de la plată
prevăzute la alin. (2) lit. b) vor fi evidențiate distinct cu semnul
«minus» în facturile/anexele la facturile emise de furnizorul de
energie electrică/gaze naturale.
(8) Schema de sprijin prevăzută la alin. (1) se aplică și în
cazul condominiilor cu încălzire centralizată având drept
combustibil gazele naturale și care au un singur punct de
consum care deservește spațiile locative din condominiu.
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(9) În cazul prevăzut la alin. (8), schema de sprijin se aplică
în facturile emise asociației de proprietari/locatari pentru
consumul de gaze naturale al condominiului.
(10) Pentru calculul compensației prevăzute la alin. (2) lit. a),
în cazul condominiilor, consumul zilnic de referință se determină
ca produs între consumul zilnic de referință prevăzut în anexă și
numărul de spații locative care fac parte din condominiu.
(11) Prețul de referință al energiei electrice este de 0,68 lei/kWh
și include tarifele reglementate pentru servicii de rețea,
contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență, contravaloarea
certificatelor verzi, acciză și TVA, aplicabile la data de
30 octombrie 2021.
(12) Prețul de referință al gazelor naturale este de 125 lei/MWh
și nu include TVA, taxe și tarife reglementate, tarife de
înmagazinare, precum și acciza, aplicabile la data de
30 octombrie 2021.
(13) Prin aplicarea compensațiilor prevăzute la alin. (2) lit. a)
prețul final achitat de clientul casnic pentru furnizarea de energie
electrică/gaze naturale nu poate scădea sub prețul de referință
stabilit la alin. (11) și (12).
(14) Pentru a beneficia de compensare, reprezentantul
administrației condominiului sau proprietarii din condominiu
va/vor depune lunar la furnizorul de gaze naturale modalitatea
de repartizare a consumului total și consumul corespunzător
fiecărui client casnic din cadrul condominiului.”
2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 2. — (1) Sumele rezultate din aplicarea schemei de
sprijin pentru clienții casnici și documentele justificative se
comunică de către furnizori Agenției Naționale pentru Plăți și
Inspecție Socială în termen de 15 zile de la încheierea lunii
calendaristice, în vederea decontării lunare a acestora.
(2) Decontarea către furnizorii de energie electrică și gaze
naturale se realizează în termen de maximum 30 de zile de la
data comunicării de către furnizori a informațiilor prevăzute la
alin. (1), prin plăți directe către furnizori.
(3) Procedura de decontare a sumelor aferente schemei de
sprijin, documentele justificative în baza cărora se realizează
decontarea, precum și alte măsuri necesare aplicării
prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se stabilesc prin
ordin comun al ministrului muncii și protecției sociale, al
ministrului energiei și al ministrului finanțelor, în termen de 15 zile
de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei
ordonanțe de urgență, și se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
(4) Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială verifică
corectitudinea întocmirii situațiilor centralizate de plată de către
furnizori și, după caz, ia măsuri în vederea recuperării de la
furnizor a sumelor primite necuvenit.
(5) Până la data de 31 decembrie 2022, Autoritatea Națională
de Reglementare în Domeniul Energiei verifică corectitudinea
întocmirii situațiilor de plată de către furnizori într-un eșantion
de minimum 2% și transmite Agenției Naționale pentru Plăți și
Inspecție Socială rezultatele verificărilor în vederea dispunerii,
după caz, a recuperării de la furnizor a sumelor primite
necuvenit.
(6) Sumele necesare asigurării schemei de sprijin prevăzute
la art. 1 alin. (2) se suportă de la bugetul de stat, de la o poziție
distinctă de cheltuieli bugetare, după cum urmează:
a) prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale,
pentru schema de sprijin prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a);
b) prin bugetul Ministerului Energiei, pentru aplicarea
schemei de sprijin prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b).
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(7) Sumele rezultate din aplicarea schemei de sprijin pentru
IMM-uri, microîntreprinderi, persoane fizice autorizate,
întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și documentele
justificative se comunică de către furnizorii de energie electrică
și gaze naturale Ministerului Energiei în termen de 15 zile de la
încheierea lunii calendaristice, în vederea decontării lunare
a acestora.
(8) Decontarea către furnizorii de energie electrică și gaze
naturale se realizează în termen de maximum 30 de zile de
la data comunicării de către furnizori a informațiilor prevăzute
la alin. (7), prin plăți directe către furnizori.”
3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 3. — (1) Limita maximă a consumului pentru perioada
de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru clienții
prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a), este:
a) 1.500 kWh energie electrică, alocat în tranșe lunare,
conform anexei;
b) echivalentul în kWh a 1.000 m3 de gaze naturale la un
factor de conversie de 10,6 kWh per m3, alocat în tranșe lunare,
conform anexei.
(2) La limitele prevăzute la alin. (1) se acceptă o abatere în
favoarea beneficiarului compensației prevăzut la art. 1 alin. (2)
lit. a) de maximum 10%.
(3) Pentru a beneficia de compensația prevăzută la art. 1
alin. (2) lit. a), consumul de energie electrică/gaze naturale al
clienților casnici din perioada de facturare nu poate fi mai mic
de 1 kWh pe zi energie electrică în perioada de facturare,
respectiv 7 kWh pe zi gaze naturale și nu trebuie să depășească
consumul de referință determinat conform art. 1 alin. (5).”
4. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 4. — (1) În vederea regularizării sumelor aferente
schemei de sprijin, operatorii de distribuție de energie electrică/
gaze naturale au obligația ca, în perioada aprilie—iunie 2022,
suplimentar față de citirile stabilite conform reglementărilor în
vigoare, să efectueze citirea indexului contorului la clienții finali
care au beneficiat de schema de sprijin și să comunice
furnizorilor de energie electrică/gaze naturale datele de
măsurare ale acestora.
(2) Furnizorii de energie electrică/gaze naturale, precum și
operatorii de distribuție care revând energie electrică clienților finali
au obligația să emită clienților finali, până la data de 30 iulie 2022,
facturi de regularizare pentru perioada 1 noiembrie 2021—
31 martie 2022, pe baza datelor de măsurare comunicate de
către operatorii de distribuție de energie electrică/gaze naturale
în conformitate cu prevederile alin. (1). Facturile de regularizare
emise clienților finali conțin și recuperarea sumelor decontate
necuvenit clienților care au depășit limita de consum în perioada
de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.
(3) Furnizorii de energie electrică/gaze naturale, precum și
operatorii de distribuție care revând energie electrică clienților
finali au obligația să determine, până la data de 30 iulie 2022, pe
baza datelor de măsurare comunicate de către operatorii de
distribuție de energie electrică/gaze naturale, valoarea finală
aferentă schemei de sprijin pentru perioada 1 noiembrie 2021—
31 martie 2022 și să comunice această valoare Agenției
Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială.
(4) Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială
determină sumele decontate necuvenit sau nedecontate
furnizorilor de energie electrică/gaze naturale pentru perioada
1 noiembrie 2021—31 martie 2022 și le va comunica furnizorilor,
precum și operatorilor de distribuție care revând energie
electrică clienților finali.
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(5) În termen de 30 de zile de la comunicarea sumelor potrivit
alin. (4), furnizorii de energie electrică/gaze naturale, precum și
operatorii de distribuție care revând energie electrică clienților
finali vor returna la/vor primi de la Agenția Națională pentru Plăți
și Inspecție Socială sumele decontate necuvenit sau
nedecontate, după caz.”
5. La articolul 5, alineatele (4) și (5) ale articolului 8 din
Ordonanța Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de
facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele
localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei
„Delta Dunării” se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(4) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), familiile
cu domiciliul în una dintre localitățile situate pe teritoriul
Rezervației Biosferei «Delta Dunării», prevăzute în Hotărârea
Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special
privind unele măsuri și acțiuni pentru sprijinirea dezvoltării
economico-sociale a județului Tulcea și a Rezervației Biosferei
«Delta Dunării», cu modificările ulterioare, sau în unele localități
din Munții Apuseni beneficiază de o reducere cu 50% a prețului
final al energiei electrice/gazelor naturale/energiei termice
aferent contractului de furnizare încheiat.
(5) Valoarea rezultată prin aplicarea reducerii prevăzute la
alin. (4) se suportă de la bugetul de stat, prin Ministerul Muncii
și Protecției Sociale.”
6. După articolul 5 se introduc două noi articole,
articolele 6 și 7, cu următorul cuprins:
„Art. 6. — (1) În perioada aplicării dispozițiilor prezentei
ordonanțe de urgență, prețurile la energie electrică și gaze
naturale se plafonează, pentru clienții finali prevăzuți la art. 1
alin. (1) lit. a), d), e) și f), după cum urmează:
a) prețul final facturat al energiei electrice se plafonează la
cel mult 1 leu/kWh, din care componenta de preț al energiei
electrice va fi în valoare de maximum 0,525 lei/kWh;
b) prețul final facturat al gazelor naturale se plafonează la
cel mult 0,37 lei/kWh, din care componenta de preț al gazelor
naturale va fi în valoare de maximum 0,250 lei/kWh.
(2) Plafoanele prevăzute la alin. (1) reprezintă prețul final
facturat pentru clientul final, având incluse:

a) pentru energie electrică — componenta de preț al energiei
electrice, acciza, tarifele reglementate de transport și distribuție,
serviciile de sistem, certificatele verzi, contribuția de cogenerare
de înaltă eficiență energetică, costurile de furnizare și TVA;
b) pentru gaze naturale — prețul de vânzare al gazelor
naturale, costul de transport, tariful de înmagazinare, acciza,
tariful de distribuție, costurile de furnizare și TVA.
Art. 7. — (1) Diferența între prețul mediu din perioada
1 aprilie 2021—31 martie 2022 și plafonul maxim de
250 lei/MWh, reprezentând prețul gazelor naturale, va fi
compensată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Energiei, de la o poziție distinctă de cheltuieli bugetare.
(2) Diferența între prețul mediu din perioada 1 aprilie 2021—
31 martie 2022 și plafonul maxim de 525 lei/MWh, reprezentând
prețul energiei electrice active, va fi compensată de la bugetul
de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, de la o poziție distinctă
de cheltuieli bugetare.
(3) Documentele justificative ce trebuie prezentate de către
furnizorii de energie electrică și gaze naturale în vederea
acoperirii diferenței de preț compensate sunt:
a) documente justificative privind cantitatea de energie
electrică/gaze naturale achiziționată în vederea acoperirii
consumului clienților casnici aflați în portofoliu pentru perioada
de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență,
precum și prețul acesteia;
b) documente justificative privind procentul cantității de
energie electrică/gaze naturale achiziționate pe întreaga
perioadă a aplicării prezentei ordonanțe de urgență din total
consum clienți aflați în portofoliu în perioada 1 aprilie 2021—
31 martie 2022.
(4) Calculul privind diferențele de preț prevăzute la alin. (1) și (2)
se realizează de către Autoritatea Națională de Reglementare în
Domeniul Energiei în termen de 30 de zile de la data depunerii
de către furnizori a documentelor justificative.
(5) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul
Energiei va transmite calculele prevăzute la alin. (4) și verificările
aferente către Ministerul Energiei, iar acesta efectuează plata
către furnizori în termen de 5 zile de la data primirii
documentelor.”

7. Anexa se modifică și va avea următorul cuprins:
„ANEXĂ

Consumul zilnic de referință la energie electrică și gaze naturale
Exemple de calcul la acordarea compensației la energie electrică și gaze
Tabel 1. Energie electrică
Luna și anul

Noiembrie 2021
(30 de zile)

Decembrie 2021
(31 de zile)

Ianuarie 2022
(31 de zile)

Februarie 2022
(28 de zile)

Martie 2022
(31 de zile)

Consum zilnic de referință (kWh)

9,93 kWh

9,93 kWh

9,93 kWh

9,93 kWh

9,93 kWh

Consum zilnic de referință
cu abatere maximă de 10% (kWh)

10,92 kWh

10,92 kWh

10,92 kWh

10,92 kWh

10,92 kWh

Consum lunar maxim (kWh)
(+ maxim 10%)

297,9 kWh
(327,69 kWh)

307,83 kWh
(338,61 kWh)

307,83 kWh
(338,61 kWh)

278,04 kWh
(305,84 kWh)

307,83 kWh
(338,61 kWh)

N O T Ă:

Valoarea consumului zilnic de referință s-a determinat ca raport între consumul maxim acceptat pentru schema de sprijin
pentru perioada 1 noiembrie 2021—31 martie 2022 (1.500 kWh + o abatere maximă acceptabilă de 10% în favoarea beneficiarului
schemei de compensare) și numărul de zile din perioada 1 noiembrie 2021—31 martie 2022 (151 de zile).
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Tabel 2. Gaze naturale
Luna și anul

Noiembrie 2021

Decembrie 2021

Ianuarie 2022

Februarie 2022

Martie 2022

Consum zilnic de referință (kWh)

54,97 kWh

77,6 kWh

89,11 kWh

89,73 kWh

75,17 kWh

N O T Ă:

Valoarea consumului zilnic de referință s-a determinat ca raport între consumul mediu lunar (calculat din consumul maxim
de referință al perioadei de 1.000 m3 transformați în MWh, adică 10,6 MWh plus o abatere maximă acceptabilă de 10% în favoarea
beneficiarului pentru un total de 1.100 m3 transformați în MWh, adică 11,66 MWh) și numărul de zile aferent fiecărei luni
din perioada 1 noiembrie 2021—31 martie 2022.
Ponderea consumului mediu lunar în totalul celor 5 luni din perioada noiembrie 2021—martie 2022 este următoarea:
Luna și anul

Noiembrie 2021

Decembrie 2021

Ianuarie 2022

Februarie 2022

Martie 2022

Total

Pondere consum mediu lunar

14%

21%

24%

21%

20%

100%

Echivalentul în kWh al consumului maxim de gaze naturale decontat de 1.100 mc este 11.660 kWh. Prin urmare, având
în vedere ponderea lunară a consumului mediu, cotele de referință ale consumului mediu lunar sunt următoarele:
Luna și anul

Noiembrie 2021

Decembrie 2021

Ianuarie 2022

Februarie 2022

Martie 2022

Total

Consum mediu lunar (kWh)

1.649,05

2.405,61

2.762,51

2.512,56

2.330,27

11.600

Exemple de calcul al compensației acordate
A. Energie electrică
Exemplul 1
Emitere factură în data de 25.11.2021
Perioada de facturare 25.10—24.11.2021
Valoarea unitară a compensației 0,291 lei/kWh
Cazul 1
Consumul aferent perioadei de facturare 190 kWh
Perioada de aplicare a compensației este 1—24.11.2021
(24 de zile).
Consum de referință: 10,92 kWh/zi x 24 de zile = 262,08 kWh/
perioada de facturare
Consum minim: 1 kWh/zi
Consum minim în perioada de facturare: 1 kWh x 24 de zile =
24 kWh
Consumul aferent perioadei de aplicare a compensației
6,12 kWh/zi x 24 de zile = 146,88 kWh (unde 6,12 kWh/zi
este consumul zilnic aferent perioadei de facturare = 190 kWh/
31 de zile)
Se verifică condiția: Consum minim < Consumul aferent
perioadei de aplicare a compensației ≤ Consumul de referință
Condiția este îndeplinită: 24 kWh < 146,88 kWh < 262,08 kWh
Valoarea maximă a compensației acordate 146,88 kWh x
0,291 lei/kWh = 42,74 lei
Valoarea finală a compensației nu poate reduce prețul final
al clientului sub 0,68 lei/kWh cu toate taxele incluse.
Cazul 2
Consumul aferent perioadei de facturare = 350 kWh
Perioada de aplicare a compensației este 1—24.11.2021
(24 de zile).
Consum de referință: 10,92 kWh/zi x 24 de zile = 262,08 kWh/
perioada de facturare
Consum minim: 1 kWh/zi

Consum minim în perioada de facturare: 1 kWh x 24 de zile =
24 kWh
Consumul aferent perioadei de aplicare a compensației
11,29 kWh/zi x 24 de zile = 270,96 kWh (unde 11,29 kWh/zi
este consumul zilnic aferent perioadei de facturare = 350 kWh/
31 de zile)
Se verifică condiția: Consum minim < Consumul aferent
perioadei de aplicare a compensației ≤ Consumul de referință
Condiția nu este îndeplinită: 24 kWh < 270,96 kWh >
262,08 kWh
Valoarea compensației acordate = 0 lei
Exemplul 2
Emitere factură în data de 20.02.2022
Perioada de facturare 10.01—19.02.2022
Valoarea unitară a compensației 0,291 lei/kWh
Cazul 1
Consumul aferent perioadei de facturare: 220 kWh
Perioada de aplicare a compensației este 10.01—
19.02.2022 (41 de zile).
Consum de referință: 10,92 kWh/zi x 41 de zile = 447,72 kWh/
perioada de facturare
Consum minim: 1 kWh/zi
Consum minim în perioada de facturare: 1 kWh x 41 de zile =
41 kWh
Consumul aferent perioadei de aplicare a compensației
5,37 kWh/zi x 41 de zile = 220 kWh (unde 5,37 kWh/zi este
consumul zilnic aferent perioadei de facturare = 220 kWh/41 de zile)
Se verifică condiția: Consumul minim < Consumul aferent
perioadei de aplicare a compensației ≤ Consumul de referință
Condiția este îndeplinită: 41 kWh < 220 kWh < 447,72 kWh
Valoarea maximă a compensației acordate 220 kWh x
0,291 lei/kWh = 64,02 lei
Valoarea finală a compensației nu poate reduce prețul final
al clientului sub 0,68 lei/kWh cu toate taxele incluse.
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Cazul 2
Consumul aferent perioadei de facturare: 500 kwh
Perioada de aplicare a compensației este 10.01—
19.02.2022 (41 de zile).
Consum de referință: 10,92 kWh/zi x 41 de zile = 447,72 kWh/
perioada de facturare
Consum minim: 1 kWh/zi
Consum minim în perioada de facturare: 1 kWh x 41 de zile =
41 kWh
Consumul aferent perioadei de aplicare a compensației
12,19 kWh/zi x 41 de zile = 500 kWh (unde 12,19 kWh/zi este
consumul zilnic aferent perioadei de facturare = 500 kWh/41 de zile)
Se verifică condiția: Consum minim < Consumul aferent
perioadei de aplicare a compensației ≤ Consumul de referință
Condiția nu este îndeplinită: 41 kWh < 500 kWh >
447,72 kWh
Valoarea compensației acordate = 0 lei
B. Gaze naturale
Compensarea se aplică pentru clienții casnici care au
contracte de furnizare de gaze naturale cu un preț al gazelor
naturale mai mare decât prețul de referință de 125 lei/MWh, luat
în calcul în cadrul schemei de compensare.
Cota procentuală aferentă compensării se determină prin
raportare la prețul gazelor naturale.
Compensarea se determină prin calcularea unei cote
procentuale din valoarea consumului de gaze naturale,
reprezentând 33% din această valoare. Valoarea consumului
lunar de referință de gaze naturale se determină prin raportare
la limitele de consum lunare de gaze naturale determinate în
baza prezentei anexe.
În situația în care, în urma aplicării compensării, valoarea
reprezentând diferența dintre prețul gazelor naturale din contract
și suma de compensare este mai mică de 125 lei/MWh, se
compensează doar diferența dintre prețul gazelor naturale și
prețul de referință.
Pentru exemplificare:
Exemplul 1
Prețul gazelor naturale din contract este 145 lei/MWh.
Prețul de referință al gazelor naturale este 125 lei/MWh.
Valoarea compensației, determinată ca procent de 33%, este
145 lei/MWh x 33% = 47,85 lei/MWh.
Valoarea luată în calcul pentru compensare prin raportare la
procentul de 33% este 145 lei/MWh – 47,85 lei/MWh =
97,15 lei/MWh.
Valoarea compensației acordate: Prețul gazelor naturale –
Preț de referință este 145 lei/MWh – 125 lei/MWh = 20 lei/MWh.
Exemplul 2
Prețul gazelor naturale din contract este 225 lei/MWh.
Prețul de referință al gazelor naturale este 125 lei/MWh.
Valoarea compensației acordate, determinată ca procent
de 33%, este 225 lei/MWh x 33% = 74,25 lei/MWh.
Valoarea rezultată ca urmare a aplicării compensației în
procent de 33% este 225 lei/MWh – 74,25 lei/MWh =
150,75 lei/MWh.
Întrucât valoarea rezultată ca urmare a aplicării compensării
în procent de 33% este mai mare de 125 lei/MWh, valoarea
compensației este cea determinată procentual.”

Art. II. — (1) În perioada de aplicare a dispozițiilor
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind
stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de
energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021—
2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului
nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care
domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și
în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”, cu modificările și
completările aduse prin prezenta lege, venitul suplimentar
realizat de producătorii de energie electrică rezultat din diferența
dintre prețul mediu lunar de vânzare al energiei electrice și prețul
de 450 lei/MWh se impozitează cu 80%.
(2) De la prevederile alin. (1) sunt exceptați producătorii de
energie electrică pe bază de combustibili fosili, inclusiv
cogenerare.
(3) Modul de aplicare a impozitului prevăzut la alin. (1) se
stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală în termen de 15 zile de la intrarea în
vigoare a prezentei legi.
Art. III. — (1) Pentru perioada cuprinsă între 1 noiembrie
2021 și 31 martie 2022, Guvernul va aloca bugetelor unităților
administrativ-teritoriale o subvenție pentru acoperirea creșterii
prețului gigacaloriei în cuantum de 50% din diferența rezultată
între prețul de achiziție al gazelor naturale și prețul plafonat al
gazelor naturale de 0,250 lei/kWh, prevăzut la art. 6 alin. (1)
lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, astfel
cum a fost modificată și completată prin prezenta lege.
(2) Procedura privind acordarea subvenției prevăzute la
alin. (1) se stabilește prin ordin comun al ministrului finanțelor, al
ministrului energiei și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice
și administrației, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a
prezentei legi.
(3) Sumele prevăzute la alin. (1) cu titlu de subvenție se
virează bugetelor locale în cel mult 30 de zile de la data
depunerii documentelor justificative.
Art. IV. — (1) Pentru a beneficia de dispozițiile Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 118/2021, cu modificările și
completările aduse prin prezenta lege, clienții finali prevăzuți la
art. 1 alin. (1) lit. b)—f) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 118/2021, astfel cum a fost modificată și completată prin
prezenta lege, depun o cerere însoțită de o declarație pe propria
răspundere la furnizorii de energie electrică și/sau gaze
naturale.
(2) În situația în care clientul final se încadrează în mai multe
categorii dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b)—f) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, astfel cum a
fost modificată și completată prin prezenta lege, acesta optează,
pe toată durata aplicării compensării, pentru o singură categorie.
Art. V. — Pe perioada de aplicare a dispozițiilor Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 118/2021, cu modificările și
completările aduse prin prezenta lege, la cererea debitorului,
client final din categoria consumatorilor vulnerabili, așa cum
aceasta este definită în Legea nr. 226/2021 privind stabilirea
măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de
energie, se suspendă obligația de plată a facturilor la energie
electrică și gaze naturale, pentru o perioadă cuprinsă între
minimum o lună și maximum șase luni, fără costuri suplimentare
pentru acesta.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2)
din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

PREȘEDINTELE SENATULUI

FLORIN-CLAUDIU ROMAN

ANCA DANA DRAGU

București, 29 octombrie 2021.
Nr. 259.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021
privind stabilirea unei scheme de compensare pentru
consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul
rece 2021—2022, precum și pentru completarea Ordonanței
Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități
persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități
din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru
consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021—2022,
precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind
acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități
din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării” și se dispune
publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS
București, 29 octombrie 2021.
Nr. 1.070.



PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum și pentru
instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare
a unor dispoziții din Legea nr. 134/2010
privind Codul de procedură civilă
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. — Se respinge Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95 din
8 decembrie 2016 pentru prorogarea unor termene, precum și pentru instituirea
unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziții din Legea
nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 1009 din 15 decembrie 2016.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 147
alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția
României, republicată.
p. PREȘEDINTELE
CAMEREI DEPUTAȚILOR,

FLORIN-CLAUDIU ROMAN
București, 29 octombrie 2021.
Nr. 260.

PREȘEDINTELE SENATULUI

ANCA DANA DRAGU

7

8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036/29.X.2021
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind respingerea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2016
pentru prorogarea unor termene, precum și pentru instituirea
unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare
a unor dispoziții din Legea nr. 134/2010
privind Codul de procedură civilă
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea privind respingerea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum și
pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziții
din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă și se dispune publicarea
acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS
București, 29 octombrie 2021.
Nr. 1.071.



PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Național Steaua României
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale art. 4 alin. (3) și ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind
sistemul național de decorații al României, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului național Steaua României, republicată,
cu modificările ulterioare,
în semn de înaltă apreciere pentru excepționala carieră profesională, pentru
contribuția avută la susținerea proiectului european al României și pentru
implicarea în modernizarea și eficientizarea Administrației Prezidențiale,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se conferă Ordinul Național Steaua României în grad de
Cavaler domnului Orban Leonard, consilier prezidențial.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU
București, 29 octombrie 2021.
Nr. 1.069.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (1)
lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 1.079/2021,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — La data de 1 noiembrie 2021, doamna Daniela-Valeria Iancu,
judecător la Tribunalul Caraș-Severin, inspector judiciar la Inspecția Judiciară,
se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 29 octombrie 2021.
Nr. 1.072.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)
din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 921/2021,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — La data de 1 noiembrie 2021, doamna Mihaela Munteanu,
procuror general adjunct al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, cu grad
profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și
Justiție, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 29 octombrie 2021.
Nr. 1.073.

9

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036/29.X.2021
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (1)
lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 1.150/2021,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Miruna-Iulia Lupu, judecător la Tribunalul București,
se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS
București, 29 octombrie 2021.
Nr. 1.074.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (1)
lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 1.151/2021,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Iuliana Popescu, judecător la Judecătoria
Câmpulung, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS
București, 29 octombrie 2021.
Nr. 1.075.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (1)
lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 1.152/2021,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Valerica Ciulei, judecător cu grad profesional de
tribunal la Judecătoria Tecuci, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS
București, 29 octombrie 2021.
Nr. 1.076.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (1)
lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 1.148/2021,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Dan Magdalina, judecător cu grad profesional de
curte de apel la Tribunalul Neamț, se eliberează din funcție ca urmare a
pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS
București, 29 octombrie 2021.
Nr. 1.077.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (1)
lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 1.149/2021,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Paul-Daniel Moglan, judecător la Tribunalul Bacău,
se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS
București, 29 octombrie 2021.
Nr. 1.078.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (1)
lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 1.153/2021,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Cristina-Simona Mihalca, judecător la Judecătoria
Baia Mare, desemnată în calitate de judecător de supraveghere a privării de
libertate la Penitenciarul Baia Mare, se eliberează din funcție ca urmare a
pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS
București, 29 octombrie 2021.
Nr. 1.079.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (1)
lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 1.147/2021,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna judecător Andra Corina Botez, președintele Curții
de Apel Ploiești, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS
București, 29 octombrie 2021.
Nr. 1.080.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)
din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 968/2021,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — La data de 1 noiembrie 2021, doamna Luminița Cristea,
procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, se eliberează din funcție
ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS
București, 29 octombrie 2021.
Nr. 1.081.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)
din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 970/2021,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — La data de 1 noiembrie 2021, doamna Alina Irina Avram,
procuror cu grad corespunzător parchetului de pe lângă tribunal la Parchetul de pe
lângă Judecătoria Cornetu, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS
București, 29 octombrie 2021.
Nr. 1.082.
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DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 335
din 20 mai 2021

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 341 alin. (2) fraza a doua
și alin. (51) din Codul de procedură penală
Valer Dorneanu
Cristian Deliorga
Marian Enache
Daniel-Marius Morar
Gheorghe Stan
Livia-Doina Stanciu
Elena-Simina Tănăsescu
Varga Attila
Oana-Cristina Puică

— președinte
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror
Maria-Eleonora Centea.
1. Pe rol se află soluționarea excepției de
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 341 din Codul de
procedură penală, excepție ridicată de Ion Vrăbete în Dosarul
nr. 593/54/2018 al Curții de Apel Craiova — Secția penală și
pentru cauze cu minori și care formează obiectul Dosarului Curții
Constituționale nr. 1.130D/2018.
2. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura
de citare este legal îndeplinită.
3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă
cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune
concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 341 din Codul de
procedură penală, invocând în acest sens jurisprudența în
materie a Curții Constituționale.
C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:
4. Prin Încheierea nr. 87 din 21 iunie 2018, pronunțată în
Dosarul nr. 593/54/2018, Curtea de Apel Craiova — Secția
penală și pentru cauze cu minori a sesizat Curtea
Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a
dispozițiilor art. 341 din Codul de procedură penală.
Excepția a fost ridicată de Ion Vrăbete cu ocazia soluționării
plângerii împotriva unei ordonanțe de clasare.
5. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul
acesteia susține, în esență, că dispozițiile de lege criticate
încalcă principiile constituționale privind egalitatea în drepturi,
înfăptuirea justiției, instanțele judecătorești, rolul Ministerului
Public și statutul procurorilor. În acest sens, arată că „în ședința
de cameră preliminară nu se judecă infracțiunea care a format
obiectul cercetării sau urmăririi penale, ci soluția de neurmărire
sau netrimitere în judecată dispusă de procuror, neadmițându-se
oralitate și contradictoralitate efectiv reală pe problema fondului
infracțiunii nici chiar în condițiile în care se vede că organele de
urmărire penală nu au admis astfel de cereri pe timpul urmăririi
penale sau alte probe solicitate și care puteau duce la aflarea
adevărului”. Invocă, totodată, considerentele Deciziei Curții
Constituționale nr. 599 din 21 octombrie 2014. Mai susține că,

„de regulă, prin diverse tertipuri mai mult sau mai puțin legale ale
organelor de urmărire penală sau chiar abuzive, validate și
aprobate de judecătorul de cameră preliminară în aceeași
manieră sau din nepricepere, dezinteres, neprofesionalism etc.
se ajunge ca problema de fond a părții vătămate să nu ajungă
niciodată să fie temeinic, legal analizată în fața instanței de
judecată, judecarea ei rămânând la îndemâna procurorilor și mai
ales a unor polițiști care strâng și administrează probele după
bunul lor plac, favorizând infractorii care le sunt prieteni sau cu
care au diverse interese, considerând că pe ei nu-i întreabă
nimeni să dea socoteală”. De asemenea, consideră că, „în
majoritatea dosarelor, organele de urmărire penală nu
acționează cu responsabilitate, seriozitate — prin neexercitarea
rolului activ în ceea ce privește strângerea și interpretarea
probelor —, polițiștii nu-și îndeplinesc sarcinile ce le revin în
ceea ce privește cercetarea la fața locului la timp, complet și în
mod responsabil, strâng probele de martor în mod
netransparent, fără a schița vreun gest în a pune întrebări
martorilor, invocând diverse motive, iar după strângerea
probelor nu aprobă cererile cu privire la confruntarea cu
mărturiile mincinoase ale martorilor, în scopul aflării corecte,
complete, convingătoare a adevărului, ceea ce favorizează
infractorii. Prin asemenea procedee partea vătămată nu știe
niciodată când, cum, în prezența cui se strâng probele,
declarațiile martorilor. Se pune întrebarea firească dacă poate
partea vătămată să-și apere interesele în mod echitabil sau
trebuie să accepte execuția organelor de urmărire penală prin
judecarea cauzei de către polițiști”. În ceea ce privește
judecătorii de cameră preliminară, arată că aceștia nu observă
apărările și excepțiile invocate, întrucât nu răspund motivat, „ba
mai mult, încercând să fie în asentimentul deciziilor procurorilor,
fac afirmații impardonabile față de ceea ce se numește
raționament logic”. Face precizarea că în niciunul din dosarele
în care a formulat plângere penală „nu s-a făcut o confruntare
reală a părților și a martorilor”.
6. Curtea de Apel Craiova — Secția penală și pentru
cauze cu minori apreciază că excepția de neconstituționalitate
este neîntemeiată. Astfel, arată că dispozițiile art. 341 alin. (51)
din Codul de procedură penală presupun limitarea mijloacelor
de probă, având în vedere natura juridică a plângerii soluționate
de judecătorul de cameră preliminară, care nu vizează
judecarea fondului cauzei penale, ci reprezintă un mijloc
procedural prin care se realizează o verificare a ordonanței
procurorului sub aspectul legalității acesteia. Judecătorul de
cameră preliminară verifică soluția atacată pe baza materialului
și a lucrărilor existente în dosarul cauzei care au fost avute în
vedere de către procuror la adoptarea soluției de netrimitere în
judecată. În acest sens, invocă și considerentele deciziilor
nr. 442 din 21 iunie 2016 și nr. 530 din 11 iulie 2017.
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7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor
două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului
Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra
excepției de neconstituționalitate.
8. Președinții celor două Camere ale Parlamentului,
Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor
de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de
judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile
procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile
Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:
9. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este
competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,
precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea
nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
10. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl
constituie, potrivit dispozitivului încheierii de sesizare,
prevederile art. 341 din Codul de procedură penală. Din
considerentele încheierii de sesizare și din notele scrise ale
autorului excepției, depuse în motivarea criticii, reiese însă că
aceasta privește numai dispozițiile art. 341 alin. (2) fraza a doua
și alin. (51) din Codul de procedură penală. Prin urmare, Curtea
se va pronunța numai asupra acestor prevederi de lege.
Dispozițiile alin. (2) al art. 341 din Codul de procedură penală au
fost modificate prin prevederile art. II pct. 91 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii
nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și
pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004
privind organizarea judiciară, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 389 din 23 mai 2016, iar dispozițiile
alin. (51) al art. 341 din Codul de procedură penală au fost
introduse prin prevederile art. II pct. 92 din aceeași ordonanță de
urgență. Dispozițiile de lege criticate au următorul cuprins:
„(2) [...] Dacă în cauză a fost pusă în mișcare acțiunea penală,
petentul și intimații pot formula cereri și ridica excepții și cu
privire la legalitatea administrării probelor ori a efectuării urmăririi
penale.
[...] (51) Judecătorul de cameră preliminară, soluționând
plângerea, verifică soluția atacată pe baza lucrărilor și a
materialului din dosarul de urmărire penală și a oricăror
înscrisuri noi prezentate.”
11. În susținerea neconstituționalității acestor dispoziții de
lege, autorul excepției invocă încălcarea prevederilor
constituționale ale art. 16 referitor la egalitatea în drepturi, ale
art. 124 privind înfăptuirea justiției, ale art. 126 referitor la
instanțele judecătorești, ale art. 131 privind rolul Ministerului
Public și ale art. 132 referitor la statutul procurorilor.
12. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea
constată că dispozițiile art. 341 alin. (2) și (51) din Codul de
procedură penală au mai fost supuse controlului de
constituționalitate prin raportare la prevederile art. 16 și ale
art. 21 din Constituție — invocate în prezenta cauză — și față de
critici similare.
13. Astfel, prin Decizia nr. 41 din 4 februarie 2020, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 21 aprilie
2020, Curtea a respins, ca neîntemeiată, excepția de
neconstituționalitate și a reținut, în paragraful 24, că limitarea
mijloacelor de probă, pe baza cărora judecătorul de cameră

preliminară poate soluționa plângerea formulată împotriva
soluțiilor de neurmărire sau de netrimitere în judecată, este
justificată, având în vedere natura juridică a acestei plângeri,
care nu vizează judecarea propriu-zisă a cauzei penale, ci
constituie un mijloc procedural prin care se realizează un
examen al ordonanței procurorului, atacată sub aspectul
legalității acesteia. Ca urmare, este firesc ca, în vederea
soluționării plângerii, instanța să verifice, pe baza materialului
și a lucrărilor existente în dosarul cauzei, care au fost avute în
vedere de procuror la emiterea ordonanței de neurmărire/
netrimitere în judecată atacate, dacă această soluție a fost sau
nu dispusă cu respectarea dispozițiilor legale. Așa fiind, Curtea
nu a primit critica potrivit căreia se încalcă dreptul de acces liber
la justiție, plângerea reglementată de dispozițiile art. 341 din
Codul de procedură penală reprezentând, prin ea însăși, o
garanție a realizării acestui drept. Curtea a reținut că stabilirea
unor reguli speciale de procedură în cazul judecării plângerii
împotriva ordonanței procurorului de neurmărire/netrimitere în
judecată este realizată de legiuitor în exercitarea competenței
sale constituționale și nu încalcă accesul liber la justiție. Potrivit
jurisprudenței Curții, legiuitorul poate institui, în considerarea
unor situații deosebite, reguli speciale de procedură, precum și
modalitățile de exercitare a drepturilor procedurale, principiul
liberului acces la justiție presupunând posibilitatea neîngrădită a
celor interesați de a utiliza aceste proceduri, în formele și în
modalitățile instituite de lege (Decizia Plenului Curții
Constituționale nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994).
14. De asemenea, prin Decizia nr. 373 din 18 iunie 2020,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 937 din
13 octombrie 2020, paragraful 16, Curtea a mai reținut —
inclusiv cu privire la cauzele în care nu a fost dispusă punerea
în mișcare a acțiunii penale — că drepturile fundamentale
privind accesul liber la justiție și procesul echitabil nu sunt cu
nimic îngrădite prin dispozițiile art. 341 alin. (51) din Codul de
procedură penală, având în vedere soluțiile ce pot fi date de
judecătorul de cameră preliminară plângerii împotriva
ordonanțelor procurorului de neurmărire/netrimitere în judecată,
în temeiul prevederilor art. 341 alin. (6) din Codul de procedură
penală. Astfel, pentru a putea pronunța una dintre soluțiile
reglementate de textul de lege menționat, judecătorul de cameră
preliminară apreciază cu privire la probele administrate în
dosarul de urmărire penală, verificând dacă acestea sunt sau
nu suficiente pentru a fundamenta soluția procurorului. Admițând
plângerea, judecătorul de cameră preliminară poate fie să
desființeze soluția atacată și să trimită motivat cauza la procuror
pentru a începe sau pentru a completa urmărirea penală ori,
după caz, pentru a pune în mișcare acțiunea penală și a
completa urmărirea penală [art. 341 alin. (6) lit. b) din Codul de
procedură penală], fie să schimbe temeiul de drept al soluției
procurorului, dacă prin aceasta nu se creează o situație mai
grea pentru persoana care a făcut plângerea [art. 341 alin. (6)
lit. c) din Codul de procedură penală].
15. Totodată, prin Decizia nr. 41 din 4 februarie 2020,
paragraful 25, și Decizia nr. 373 din 18 iunie 2020, paragraful 17,
mai sus citate, instanța de control constituțional a constatat că
în preambulul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2016
se menționează că aceasta a fost adoptată, în temeiul
prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituție, având în vedere
faptul că, de la intrarea în vigoare a noului Cod de procedură
penală și până în prezent, Curtea Constituțională a pronunțat
un număr mare de decizii care au produs un impact semnificativ
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asupra codului și care necesită intervenție legislativă asupra
unor instituții importante, precum procedura soluționării plângerii
împotriva soluțiilor procurorului, fiind citate: Decizia nr. 599 din
21 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 886 din 5 decembrie 2014, prin care s-a constatat
că soluția legislativă potrivit căreia judecătorul de cameră
preliminară se pronunță asupra plângerii fără participarea
petentului, a procurorului și a intimaților este neconstituțională;
Decizia nr. 663 din 11 noiembrie 2014, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 22 ianuarie 2015, prin
care s-a constatat că soluția legislativă cuprinsă în art. 341
alin. (10) din Codul de procedură penală, potrivit căreia
judecătorul de cameră preliminară se pronunță fără participarea
procurorului și a inculpatului, este neconstituțională; Decizia
nr. 733 din 29 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 59 din 27 ianuarie 2016, prin care s-a
constatat că dispozițiile art. 341 alin. (6) lit. c) și, prin extindere,
ale art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. d) din Codul de procedură penală
sunt neconstituționale prin împiedicarea accesului la justiție în
cazul soluțiilor de renunțare la urmărirea penală. Astfel, Curtea
a statuat că, prin modificarea normelor procesual penale în
acord cu deciziile instanței de control constituțional anterior
citate, viciile de neconstituționalitate constatate au fost
acoperite.
16. Referitor la pretinsa încălcare, prin dispozițiile de lege
criticate, a prevederilor art. 16 din Constituție, prin Decizia nr. 41
din 4 februarie 2020, anterior citată, paragraful 27, Curtea a
reținut că persoanele care formulează plângeri împotriva
soluțiilor de clasare pronunțate în cauze în care nu a fost pusă
în mișcare acțiunea penală se află într-o situație diferită de cea
a titularilor unor astfel de plângeri promovate în cauze în care a
fost pusă în mișcare acțiunea penală, aspect ce justifică
reglementarea în privința acestora a unui regim diferit, din
perspectiva probelor care se impune a fi administrate cu ocazia
soluționării acestor plângeri de către judecătorul de cameră
preliminară. În acest sens, Curtea a statuat, în repetate rânduri,
în jurisprudența sa, că principiul egalității în fața legii presupune
instituirea unui tratament egal pentru situații care, în funcție de
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scopul urmărit, nu sunt diferite, motiv pentru care el nu exclude,
ci, dimpotrivă, presupune soluții diferite pentru situații diferite
(Decizia Plenului Curții Constituționale nr. 1 din 8 februarie 1994,
citată anterior, și Decizia nr. 107 din 1 noiembrie 1995, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 26 aprilie 1996).
17. În același sens sunt și Decizia nr. 529 din 11 iulie 2017,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din
24 noiembrie 2017, Decizia nr. 530 din 11 iulie 2017, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din
13 noiembrie 2017, și Decizia nr. 204 din 3 aprilie 2018,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din
18 iulie 2018.
18. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să
determine schimbarea jurisprudenței Curții Constituționale,
soluția de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de
neconstituționalitate pronunțată prin deciziile mai sus
menționate, precum și considerentele care au fundamentat
această soluție își păstrează valabilitatea și în prezenta cauză.
19. Având în vedere motivele menționate mai sus, dispozițiile
art. 341 alin. (2) fraza a doua și alin. (51) din Codul de procedură
penală nu încalcă nici prevederile constituționale ale art. 124
referitor la înfăptuirea justiției, ale art. 126 privind instanțele
judecătorești, ale art. 131 referitor la rolul Ministerului Public și
ale art. 132 privind statutul procurorilor.
20. În plus, autorul excepției este nemulțumit și de modul de
interpretare și aplicare a dispozițiilor art. 341 alin. (2) fraza a
doua și alin. (51) din Codul de procedură penală de către
judecătorul de cameră preliminară. Eventualele greșeli de
aplicare a legii nu pot constitui însă motive de
neconstituționalitate a dispozițiilor de lege criticate și, prin
urmare, nu intră sub incidența controlului de constituționalitate
exercitat de Curte. A răspunde criticilor autorului excepției în
această situație ar însemna o ingerință a Curții Constituționale
în activitatea de judecată, ceea ce ar contraveni prevederilor
art. 126 din Constituție, potrivit cărora justiția se realizează prin
Înalta Curte de Casație și Justiție și prin celelalte instanțe
judecătorești stabilite de lege.

21. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3, al
art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Ion Vrăbete în Dosarul nr. 593/54/2018 al Curții
de Apel Craiova — Secția penală și pentru cauze cu minori și constată că dispozițiile art. 341 alin. (2) fraza a doua și alin. (51) din
Codul de procedură penală sunt constituționale în raport cu criticile formulate.
Definitivă și general obligatorie.
Decizia se comunică Curții de Apel Craiova — Secția penală și pentru cauze cu minori și se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Pronunțată în ședința din data de 20 mai 2021.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU
Magistrat-asistent,
Oana-Cristina Puică
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