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AVIZ
asupra proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2021 

pentru abrogarea art.72 alin.(l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind 

reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea 

unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a altor acte normative

Comisia economică, industrii şi servicii a fost sesizată cu adresa nr.L307/2021 pentru 

dezbaterea şi avizarea proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului 

nr.84/2021 pentru abrogarea art.72 alin.(î) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.70/2020 

privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor 

termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, iniţiat de Guvernul României.

în şedinţa din data de 2 septembrie 2021, Comisia economică, industrii şi servicii a analizat 

proiectul de lege şi a hotărât in unanimitatea de voturi a membrilor prezenţi să adopte aviz favorabil 

cu amendamente admise cuprinse în anexa la prezentul aviz.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

Senator Silvia DINICÂ Senator Dănuţ BICA

Domnului Senator Istvân-Lorânt ANTAL

Preşedintele Comisiei pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale



Anexă la Avizul nr.XX/323/02.09.2021Comisia economică, industrii şi servicii

AMENDAMENTE ADMISE

asupra proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2021 pentru abrogarea art.72 alin.(l) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul 

situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.l/20n, precum şi a altor acte

normative

-L307/2021-

ObservaţiiNr. Amendamente admiseText O.U.G nr.70/2020 Text proiect de lege 
(L307/2021)Crt.

1. Amendamente 
propuse de senator 
USR Silvia Dinică şi 
admise în 
unanimitate de 
voturi.

Titlul Titlul ordonanţei de urgenţă se 
modifică şi se completează după 
cum urmează:

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
pentru modificarea şi completarea 
art.72 alin.(l) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.70/2020 
privind reglementarea unor măsuri, 
începând cu data de 15 mai 2020, în 
contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, 
pentru prelungirea unor termene, 
pentru modificarea Şi completarea 
Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, a Legii educaţiei naţionale 
nr. 1 /2 011, precum şi a al tor acte 
normative

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru 
abrogarea art.72 alin.(l) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.70/2020 
privind reglementarea unor măsuri, 
începând cu data de 15 mai 2020, în 
contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru 
prelungirea unor termene, pentru 
modificarea Şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011, precum Şi a 
altor acte normative
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Art I. -
La data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, la articolul 72 
din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 70/2020 privind 
reglementarea unor măsuri, începând 
cu data de 15 mai 2020, în contextul 
situaţiei epidemiologice determinate 
de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2, pentru prelungirea 
unor termene, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, a Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, 
precum şi a altor acte normative, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 394 din 14 
mai 2020, aprobată cu modificări Şi 
completări prin Legea nr. 179/2020, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, alineatul (1) se modifică 
şi se completează după cum 
urmează:

Art. I. -
La data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, la articolul 72 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
70/2020 privind reglementarea unor 
măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, 
în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru 
prelungirea unor termene, pentru 
modificarea Şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, a Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi 
a altor acte normative, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 394 din 14 mai 2020, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 
179/2020, cu modificările şi completările 
ulterioare, alineatul (1) se abrogă.

2.

Art. 72. -
(1) Pe perioada stării de alertă, 
operatorii de transport şi 
distribuţie energie electrică Şi 
gaze naturale asigură 
continuitatea furnizării 
serviciilor, iar în situaţia în care 
este incident un motiv de 
debranŞare/deconectare, amână 
efectuarea acestei operaţiuni 
până la încetarea stării de alertă.

(1) Pe perioada stării de alertă, 
operatorii de transport şi distribuţie 
energie electrică Şi gaze naturale 
asigură continuitatea furnizării 
serviciilor către toţi consumatorii 
vulnerabili.

A

(!’) In categoria consumatorilor 
vulnerabili se încadrează 
următoarele categorii de 
persoane: consumatorii 
vulnerabili din motive de venit, 
consumatorii vulnerabili din
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motive de sănătate şi consumatorii 
vulnerabili izolaţi faţă de sursele 
de energie.

(P) în situaţia în care este incident 
un motiv de debranşare/deconectare, 
operatorii de transport şi distribuţie 
energie electrică şi gaze naturale pot
efectua operaţiunea până la 
încetarea stării de alertă dacă 
beneficiarii nu se încadrează în 
categoria consumatorilor 
vulnerabili.

Art. II - nemodifîcatArt. II. -
Sistarea prestării serviciilor în domeniile 
energie electrică şi/sau de gaze naturale 
corespunzătoare neachitării debitelor 
restante înregistrate de clienţii finali pe 
perioada aplicării prevederilor art. 72 alin. 
(1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 70/2020, aprobată cu 
modificări Şi completări prin Legea nr. 
179/2020, cu modificările Şi completările 
ulterioare, nu se poate realiza mai 
devreme de 90 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. III - nemodifîcatArt. III. -
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
70/2020 privind reglementarea unor 
măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, 
în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru 
prelungirea unor termene, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.
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227/2015 privind Codul fiscal, a Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi 
a altor acte normative, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 394 din 14 mai 2020, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 
179/2020, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu modificarea adusă 
prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va 
republica în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, după aprobarea 
acesteia prin lege, dându-se textelor o 
nouă numerotare.
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