
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1 

 

Titlul proiectului de act normativ 

 

Ordonanță  

privind instituirea unor măsuri de sprijin suportate parțial din  fonduri 

europene aferente politicii de coeziune 2014-2020, categoriilor de persoane vulnerabile pentru 

compensarea prețului la energie 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

2.1. Sursa proiectului de act normativ  

 

a) Conform Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2022-

2027, în anul 2018, aproximativ 3.2 milioane de persoane se aflau în deprivare materială severă (DMS), iar 

obiectivul este ca până în anul 2027 să se obțină reducerea numărului acestor persoane cu cel puțin 20% față de 

valoarea de referință aferentă anului 2020. 

b) Programul de Guvernare – Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, punctul III. Modernizarea 

sistemului de asistenţă socială – Măsura: Evaluarea măsurilor de sprijin pentru acordarea de beneficii 

persoanelor vulnerabile din punct de vedere economic. 

 

2.2. Descrierea situaţiei actuale      

 

În data de 08 decembrie 2022 a intrat în vigoare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele 

măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie,  

suportat parțial din fonduri externe nerambursabile (numită în continuare Ordonanță). 

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 166/2022 se stabilesc măsurile pentru acordarea unui sprijin 

temporar aferent anului 2023 categoriilor de persoane vulnerabile, pentru a compensa o parte din cheltuielile  cu 

energia, indiferent de natura acesteia, respectiv energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, 

lemne pentru foc, păcură, peleţi şi alte materiale de încălzire. 

Sprijinul acordat persoanelor vulnerabile pentru compensarea preţurilor la energie este în valoare nominală de 

1.400 lei, poate fi utilizat până la data de 31 decembrie 2023 şi este acordat pe loc de consum/gospodărie 

vulnerabilă, în două tranşe.  

Sprijinul acordat categoriilor de beneficiari prevăzuţi la art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 166/2022 se acordă numai pentru achitarea datoriilor curente şi/sau restante faţă de furnizorii de energie, 

printr-un mecanismul specific prevăzut de Ordonanță. 

Mecanismul se bazeazp pe identificarea beneficiarilor eligibili pe loc de consum, respectiv pe identificarea 

corectă a adresei de domiciliu a potențialilor beneficiari de sprijin / a beneficiarilor de sprijin, inclusiv a 

persoanelor care locuiesc la aceeași adresă cu beneficiarul de sprijin, în vederea calculării veniturilor medii per 

loc de consum/ gospodărie.  



Pentru identificarea beneficiarilor eligibili este necesară cooperarea dintre diverse instituții, în principal prin 

interogarea bazelor de date existente la nivelul instituțiilor implicate, operaționalizarea unui sistem informatic 

de gestionare a acestor date și extragerea informațiilor necesare pentru identificarea corectă a beneficiarilor 

eligibili.  

Având în vedere că sprijinul acordat categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie 

este suportat parțial din fonduri externe nerambursabile, se impune prelucrarea cu acuratețe a informațiilor 

existente în bazele de date ale instituțiilor implicate, pentru asigurarea unor piste de audit adecvate și corelarea 

/ confruntarea acestora cu situația reală din teritoriu / loc de consum / gospodărie. 

Urmare a simulărilor efectuate prin cooperarea instituțiilor implicate, s-a constatat că în foarte multe situații nu 

se pot identifica coabitanții pentru un loc de consum și este astfel necesar să se identifice persoanele în cauză în 

baza unor declarații pe propria răspundere date de către beneficiarul de sprijin. 

Problemele de identificare exactă a adresei beneficiarilor se datorează în principal inexistentei cartografierii 

exacte a rețelei de străzi, îndeosebi în mediul rural, unde sunt sate întregi în care străzile nu au nume. Și în mediul 

urban se pot găsi străzi fără nume, străzi cu același nume în același oraș.     

C.N. Poșta Română S.A. poate asigura tipărirea, distribuirea, preluarea, scanarea și transmiterea informațiilor 

conținute în declarațiile pe propria răspundere, în condițiile în care beneficiarii de sprijin se regăsesc pe întreg 

teritoriul României, în mediu rural și urban. 

Sprijinul aferent anului 2023 acordat categoriilor de persoane vulnerabile, pentru a compensa prețul la energie 

indiferent de natura acesteia, respectiv energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru 

foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire, trebuie să fie distribuit în cel mai scurt timp posibil, pentru a 

acoperi cheltuielile de iarnă de la începutul anului 2023.  

În acest context, având în vedere amplificarea impactului crizei energetice asupra cetățenilor vulnerabili, având 

în vedere că în lipsa unor măsuri concrete şi rapide s-ar vulnerabiliza şi mai mult categoriile de persoane vizate 

de prezenta propunere de act normativ, prin cresterea riscului de sărăcire energetică, cu impact semnificativ 

asupra standardelor de viaţă ale populaţiei şi prin amplificarea riscului de sărăcire extremă și având în vedere că 

elementele menţionate mai sus vizează interesul public, sunt o prioritate a Programului de guvernare, iar pentru 

a asigura îndeplinirea obiectivului asumat de  evitare a riscului de deprivare materială severă, precum şi riscul 

de sărăcire severă pentru persoanele vulnerabile vizate de actul normativ, se impune adoptarea de măsuri 

imediate pe calea ordonanţei pentru modificarea în consecință a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 166/2022.  

 

 

2.3. Schimbări preconizate   

  

Prin prezentul proiect de act normativ se propune modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 166/2022 după cum urmează: 

 

- - modificarea alineatului (6) al art.1 prin precizarea tuturor acțiunilor aflate în Companiei Naţionale Poşta 

Română” S.A, respectiv: servicii de emitere, tipărire, formare și condiționare a plicurilor continand carduri de 

energie, certificate de validare a datoriilor și înștiințări privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate și 

distribuire prin trimitere de corespondență  cu confirmare de  primire, tiparirea, distribuirea si colectarea 

declarațiilor pe propria răspundere precum și efectuarea de plăți prin serviciul de mandat poștal de către 

beneficiarii de sprijin; 



- modificarea art. 2 prin precizarea definițiilor pentru beneficiarul de sprijin, dovada serviciului de mandat 

poştal, convenția pentru prestarea serviciului de mandat poștal,  loc de consum, venit de eligibilitate, declarație 

pe propria răspundere, trimitere de corespondență cu confirmare de primire distribuită;   

- eliminarea trimiterilor la domiciliul declarat din cuprinsul actului normativ și completarea cu sintagma „sau 

reședința” în cuprinsul actului normativ; 

- completarea art. 4 alineatul (2) cu precizări privind modul de calcul al veniturilor medii lunare si a veniturilor 

coabitanților; 

- modificarea art. 5 alineatul (1) litera a) în sensul precizării că ajutorul se acordă începând cu luna februarie 

2023; 

- uniformizarea în cuprinsul Ordonanței a terminologiei care vizează locul unde domiciliază sau rare reședința 

beneficiarul sprijinului, prin utilizarea sintagmei „îndeplinește condiția prevăzută la art. 3 alin.(3)”; 

- modificarea termenului de comunicare de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a listelor de potențiali 

beneficiari pentru tranșa II, de la 20 iunie 2023 la 27 iulie 2023, termenul inițial prevăzut nefiind suficient pentru 

prelucrarea datelor; 

- modificarea art. 6 alineatul (8) litera e), în sensul precizării faptului că utilizarea cardului de energie personal 

se efectuează împreună cu actul de identitate valabil; 

- modificarea art. 6 alin. (11) prin precizarea datei limită de acceptare a cardului de energie în rețeaua teritorială 

a Companiei Naţionale „Poşta Română” S.A., respectiv până la data de 27 decembrie 2023, având în vedere 

timpul necesar pentru procesarea plăților către furnizorii de energie; 

- modificarea art. 7 alin. (2) privind efectuarea plăților de către MIPE, către Compania Naţională „Poşta 

Română” S.A, începând cu luna februarie 2023 și începând cu luna septembrie 2023 pe baza listei de beneficiari 

emise de MMSS și a cardurilor de energie emise și distribuite; 

- completarea art. 7 cu 5 alineate care reglementează condițiile în care beneficiarii prevăzuți la art.3, alin.(1) pot 

incasa in numerar, la oficiile postale, sumele plătite pentru  procurarea lemnelor de foc pentru sezonul rece al 

anului 2022/2023; 

- completarea art. 7 alin. (7) lit b) cu obligația beneficiarii sprijinului de a prezenta după caz și documentele 

prevăzute la art. 2 lit.k); 

- eliminarea alineatului (7) litera d)  de la art.7, această literă nefiind aplicabilă; 

- Completarea art. 7 alin. (8) lit c) cu sintagma „sau către asociațiile de proprietari/locatari”, în coerență cu 

prevederile actului normativ referitoare la obligația asociațiilor de proprietari/locatari de a completa certificatele 

de validare a datoriei pentru beneficiarii de sprijin ; 

- completarea art. 7 cu un nou alineat privind obligația Companiei Naţionale „Poşta Română” S.A. de a trimite 

către asociațiile de proprietari/locatari certificatele de validare a datoriilor și instrucțiuni privind  modul de 

completare a acestora, precum și înștiințări privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate; 

- înlocuirea la art. 8, alineatul (6) a sintagmei „titularul” cu sintagma „beneficiarul”, în corelare cu dispozițiile 

actului normativ; 

- completarea art. 8 cu un nou alineat care reglementează obligația asociațiilor de proprietari/locatari de a 

completa certificatele de validare a datoriei în conformitate cu instrucțiunile primite în condițiile prevăzute la 

art. 7 alin. (23); 

- completarea art.10 cu două noi alineate care reglementează obligația furnizorilor de butelie, lemne pentru foc, 

păcură, peleți si alte materiale de încălzire de a pune la dispoziția autorității de management/organismelor 

intermediare/autorității de audit/organelor de control abilitate de lege documentele justificative solicitate, 

precum și modalitatea de recuperare a sumelor acordate necuvenit. 

- includerea prevederilor privind tariful  aferent tipăririi, împlicuirii și distribuirii cardurilor de energie, a 

certificatelor de validare a datoriilor și a instrucțiunilor privind  modul de completare a acestora utilizate pentru 



plata prin serviciul de mandat poștal și a înștiințărilor privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate, precum și 

a tarifului  aferent serviciului de tiparire, distribuire, preluare, scanare și transmitere a informațiilor conținute în 

declarațiile pe propria răspundere la art. 11 lit. b) și d), la art. 15 alin. (6) și (8) si la art. 19 alin. (2) lit. a) și c); 

- completarea art. 12 alin (1) lit a) cu precizarea „cu excepția pensionarilor cu pensie de invaliditate”, acestei 

categorii de beneficiari de sprijin nefiindu-i aplicabile prevederile alin (1) lit a) a articolului 12; 

- modificarea art. 12, alineatul (2) în sensul precizării faptului că listele cuprind beneficiarii potențial eligibili, 

iar MMSS se va asigura, prin instituțiile aflate în subordinea/sub autoritatea acestuia,  cu privire la  eligibilitatea 

beneficiarilor prevăzuți la art. 3 alin.(1) în corelare  cu prevederile art. 4 alin.(1) și alin (2) lit. f); 

- eliminarea alineatului (1) al art. 13, întrucât sunt aplicabile prevederile art. 25 alin (24); 

- modificarea art.15 alin (1) și completarea acestuia, precum și modificarea art. 20 pentru a reglementa regimul 

convenției încheiate de MIPE cu Compania Naţională „Poşta Română” S.A; 

- modificarea prevederilor art. 25, cu prezentarea detaliată a mecanismului de identificare a beneficiarilor și 

coabitanților de la un loc de consum, rularea listelor intermediare și obținerea listei finale cu beneficiarii de 

sprijin eligibili, rolul și responsabilitățile instituțiilor implicate. 

 

2.4. Alte informaţii*)    

 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic 

 

3.1. Descrierea generală a beneficiilor şi costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului 

normativ 

 

3.2. Impactul social  

 

3.3. Impactul asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului    

Nu este cazul 

3.4. Impactul macroeconomic  

 

Bugetul măsurii pentru acordarea sprijinului necesar populației vulnerabile pentru compensarea prețului la 

energie cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, acordată prin intermediul cardurilor de energie a fost 

stabilit la suma de 4.000.000 mii lei și are ca sursă de finanțare fonduri externe nerambursabile prin bugetul 

Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, potrivit regulilor de eligibilitate stabilite prin Programul 

operațional Capital Uman precum și a Programului operațional Regional pentru perioada de programare 2014-

2020, în limita economiilor care sunt identificate la nivelul acestor programe și a sumelor care sunt considerate 

în risc de dezangajare în cadrul perioadei de programare 2014-2020. 

În bugetul de stat pentru anul 2023, prin bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene se prevăd 

sumele necesare pentru plata sprijinului acordat populației în vederea compensării prețului la energie, aferente 

valorii nominale a acestuia pentru lunile februarie 2023 și septembrie 2023. 

Din bugetul de stat pentru anul 2023 se suportă prin bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, 

în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație, următoarele categorii de cheltuieli: 

- tariful aferent tipăririi, împlicuirii si distribuirii cardurilor de energie, a certificatelor de validare a datoriilor si 

a înstiințărilor privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate utilizate pentru plata prin serviciul de mandat 

poștal; 



- tariful  aferent serviciului de mandat poștal emis pe baza cardului de energie pentru virarea sumelor către 

destinatari, respectiv furnizori de energie electrică, energie termică inclusiv pentru energie termică în sistem 

centralizat, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți sau asociațiilor de locatari / proprietari; 

- tariful  aferent serviciului de tipărire, distribuire, preluare, scanare și transmitere a informațiilor conținute în 

declarațiile pe propria răspundere, date de catre potentialii beneficiari de sprijin în vederea obținerii mediei 

veniturilor per locuitor/gospodărie. 

Având în vedere scopul pentru care sunt prestate serviciile ce fac obiectul Ordonanței, precum și beneficiarii 

acestora, serviciile de tipărire, distribuire, preluare, scanare și transmitere a informațiilor conținute în declarațiile 

pe propria răspundere ce fac obiectul prezentului act normativ răspund unor necesități de ordin social și 

economic, în sensul art. 8 alin. (3) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile 

poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările și completările ulterioare. 

Totodată, având în vedere necesitatea prestării serviciilor poștale pe întreg teritoriul României, inclusiv în zonele 

geografice greu accesibile sau cu densitate scăzută a populaţiei, acolo unde numărul redus al trimiterilor poştale 

colectate sau distribuite nu justifică prezenţa unui furnizor de servicii poştale pe principii comerciale, la tarife 

accesibile şi la anumite standarde de calitate, nu există posibilitatea asigurării acestora în mod satisfăcător de 

către opertorii  economici din piată. 

Astfel, serviciile de tipărire, distribuire, preluare, scanare și transmitere a informațiilor conținute în declarațiile 

pe propria răspundere, prevăzute de ordonanță, îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 8 alin. (3) lit g) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, 

cu modificările și completările ulterioare, fiind incluse în sfera serviciului universal. 

Compania Naţională Poşta Română S.A. (CNPR) este desemnată prin Decizia preşedintelui Autorității Naţionale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) nr. 1363/2019 ca unic furnizor de serviciu 

universal în domeniul serviciilor poştale din România, acesta fiind singurul furnizor de astfel de servicii pentru 

perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2024.  

Conform prevederilor acestei decizii, CNPR are obligaţia să presteze pe întreg teritoriul României, inclusiv în 

zonele geografice greu accesibile sau cu densitate scăzută a populaţiei, acolo unde numărul redus al trimiterilor 

poştale colectate sau distribuite nu justifică prezenţa unui furnizor de servicii poştale pe principii comerciale, la 

tarife accesibile şi la anumite standarde de calitate, serviciile poştale prevăzute la art. 8 alin. (3) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Conform dispozițiilor art. 9 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 aprobată cu modificări 

şi completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările și completările ulterioare, în stabilirea acestei proceduri, 

autoritatea de reglementare acţionează în vederea limitării posibilelor efecte negative asupra concurenţei, 

determinate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, precum şi a asigurării protecţiei interesului 

public. 

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) pct. C din Hotărârea Guvernului nr. 371/1998 privind 

înfiinţarea Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Poşta Română", 

Compania poate presta servicii conexe serviciilor poștale sau, după caz, celor de editare, tipărire, 

comercializare şi păstrare a timbrelor şi efectelor poştale în conservatorul de timbre. 

Având în vedere volumul și compexitatea serviciilor ce urmează a fi prestate în scopul atingerii obiectivelor 

urmărite  într-un termen cât mai scurt precum și necesitatea eficientizării modalității de prestare a serviciilor în 

cadrul programului de sprijin pentru compensarea prețului la energie acordat categoriilor de persoane 

vulnerabile, prin prezenta ordonanță de urgență, act normativ la nivel de lege, i se încredințează Companiei 

Naţionale Poşta Română” S.A, cu titlu de exclusivitate, prestarea serviciilor stabilite de prezenta ordonanță, 

reglementându-se, totodată, tariful la care se vor realiza serviciile prevăzute de ordonanță. 



Astfel, în baza dreptului exclusiv conferit prin prezentul act normativ, Ministerul Investițiilor și Proiectelor 

Europene va adăuga la convenția cu Compania Națională <<Poșta Română>> SA, prevazută în Ordonanță și 

prestarea serviciilor de tipărire, distribuire, preluare, scanare și transmitere a informațiilor conținute în 

declarațiile pe propria răspundere, în temeiul art. 30 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu 

modificările și completările ulterioare.  

Sprijinul pentru compensarea prețului la energie acordat categoriilor de persoane vulnerabile este asimilat 

prestațiilor sociale, nu se consideră venit în înțelesul art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, și nu se ia în calcul la stabilirea drepturilor prevăzute de 

Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru 

susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Legea nr. 226/2021 

privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările 

ulterioare. 

În mod similar prevederilor legislative care reglementează politicile publice aferente prestațiilor sociale, din 

perspectiva raporturilor juridice cu Compania Națională <<Poșta Română>> SA , proiectul de act normativ  

preia reglementările privind furnizarea serviciilor poștale. 

 

 

 

3.4.1. Impactul asupra economiei şi asupra principalilor indicatori macroeconomici    

Nu este cazul 

3.4.2. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat                                                             

Nu este cazul 

3.5. Impactul asupra mediului de afaceri 

Nu este cazul 

  

3.6. Impactul asupra mediului înconjurător  

Nu este cazul 

3.7. Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva inovării şi digitalizării   

Nu este cazul 

3.8. Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile      

 Nu este cazul                                      

3.9. Alte informaţii   

  

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi 

pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informaţii cu privire la cheltuieli şi venituri 

 

- în mii lei (RON) - 

  Indicatori Anul 

curent 

Următorii patru ani Media pe 

cinci ani 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

4.1. Modificări ale veniturilorbugetare, 

plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din acesta:       



(i) impozit pe profit       

(ii) impozit pe venit       

b) bugete locale       

(i) impozit pe profit       

c) bugetul asigurărilor sociale de stat       

(i) contribuţii de asigurări       

d) alte tipuri de venituri     

Se va menţiona natura acestora 

      

4.2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din acesta:       

(i) cheltuieli de personal         

(ii) bunuri şi servicii         

b) bugete locale:         

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri şi servicii       

c) bugetul asigurărilor sociale  de stat:         

i) cheltuieli de personal         

ii) bunuri şi servicii       

d) alte tipuri de cheltuieli 

Se va menţiona natura acestora 

      

4.3. Impact financiar, plus/  minus, din care: 0 ... 0 0 0 ... 

a) buget de stat   0 ... 0 0 0 ... 

b) bugete locale         

4.4. Propuneri pentru acoperirea  creşterii 

cheltuielilor bugetare 

      

4.5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

      

4.6. Calcule detaliate privind  fundamentarea 

modificărilor  veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

      

4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, 

a următoarelor documente:                                                           

a) fişa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul utilizată; 

b) declaraţie conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele şi priorităţile 

strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală şi cu plafoanele de cheltuieli 

prezentate în strategia fiscal-bugetară.  

Nu este cazul  

                      

 

4.8. Alte informaţii 

 

Secţiunea a 5-a 



Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

5.1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ 

 

5.2. Impactul asupra legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice 

Nu este cazul 

5.3. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia UE (în cazul proiectelor ce transpun sau 

asigură aplicarea unor prevederi de drept UE) 

5.3.1. Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE 

5.3.2. Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE 

Nu este cazul 

5.4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene Nu este cazul 

5.5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente asumate 

Nu este cazul 

5.6. Alte informaţii   

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

6.1. Informaţii privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative  

  

6.2. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi 

alte organisme implicate Nu este cazul 

6.3. Informaţii despre consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în 

care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 

Guvernului nr. 635/2022 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normativ: 

Proiectul de act normativ a fost transmis pentru consultare structurilor asociative ale autorităților administrației 

publice locale, solicitându-se  punct de vedere de la Asociația Comunelor din România, Asociația Municipiilor 

din România, Asociația Orașelor din România, respectiv de la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din 

România. 

6.4. Informaţii privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte 

normative Nu este cazul 

6.5. Informaţii privind avizarea de către:  

a) Consiliul Legislativ    

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării  

c) Consiliul Economic şi Social  

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi  

Proiectul de act normativ a fost avizat  de Consiliul Legislativ prin avizul nr. ........... 

Departamentul pentru Relația cu Parlamentul a comunicat avizul de oportunitate nr. ............................ 

S-a solicitat punctul de vedere al Curții de Conturi și Autorității de Audit din cadrul Curții de Conturi a României, 

Ministerului Afacerilor Externe, Institutului Național de Statistică, Autorității Naţionale  de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Consiliul Concurenței. 

6.6. Alte informaţii       

Secţiunea a 7-a 



Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 

7.1. Informarea societăţii civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ                                          

Prezentul proiect de act normativ respectă prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, și a fost publicat în dezbatere publică pe pagina de internet a 

Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene la data de 05.01.2023. 

În lipsa sprijinului acordat conform prezentei propuneri de act normativ, există riscul imediat de sărăcire extremă 

a categoriilor de persoane vizate, aflate deja intr-o stare de vulnerabilitate, determinând în principal o scădere 

accentuata a standardului de viaţă și în special a puterii de cumpărare a persoanelor cele mai vulnerabile, care 

nu își mai pot asigura astfel serviciile energetice. 

 

7.2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact  asupra mediului în urma implementării 

proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii 

biologice        

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri privind implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectului de act normativ 

 

8.1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ 

Nu este cazul 

8.2. Alte informaţii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Față de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Ordonanță privind instituirea unor măsuri de sprijin 

suportate parțial din  fonduri europene aferente politicii de coeziune 2014-2020, categoriilor de persoane 

vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, care în forma prezentată a fost avizată de ministerele 

interesate  și pe care îl supunem adoptării. 

 

 

MINISTRUL INVESTIȚIILOR ȘI 

PROIECTELOR EUROPENE 

Marcel - Ioan BOLOȘ 

MINISTRUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII 

SOCIALE 

Marius-Constantin BUDĂI 

 

MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚEI 

Attila-Zoltán CSEKE 

 

Avizatori : 

 

VICEPRIM-MINISTRU 

KELEMEN HUNOR 

 

MINISTRUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI 

DIGITALIZĂRII 

Sebastian-Ioan BURDUJA 

 

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE 

Lucian Nicolae BODE 

 

PREȘEDINTELE AGENȚIEI NAȚIONALE 

PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE 

Iuliana FECLISTOV 

 

DIRECTORUL SERVICIULUI  DE 

TELECOMUNICAȚII SPECIALE 

Ionel – Sorin BĂLAN 

 

 

MINISTRUL FINANȚELOR 

 

Adrian CÂCIU 

MINISTRUL JUSTIȚIEI 

 

Marian-Cătălin PREDOIU 
 

 


