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L E G I  Ș I  D E C R E T E

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A  D E P U T A Ț I L O R S E N A T U L

L E G E

pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 186/2003 

privind susținerea și promovarea culturii scrise

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — Articolul 10 din Legea nr. 186/2003 privind susținerea și

promovarea culturii scrise, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 929 din 16 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea

următorul cuprins:

„Art. 10. — (1) Autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și

instituțiile publice pot acorda, pentru realizarea unor proiecte în domeniul culturii

scrise, burse de studiu, burse de creație, precum și granturi de studii și călătorie,

în țară și în străinătate.

(2) Drepturile patrimoniale cu privire la operele create în cadrul burselor de

creație finanțate potrivit prezentei legi sunt ale autorului beneficiar al bursei.

(3) Autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și instituțiile

publice, singure sau în parteneriat cu organizații nonguvernamentale cu profil

cultural sau cu societăți, pot organiza programe de rezidențe de creație în domeniul

culturii scrise.

(4) Bursele de creație pot acoperi: cazarea, utilitățile pentru spațiul de cazare,

precum și un onorariu, acordat lunar sau pentru întreaga perioadă a rezidenței.”

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

DEPUTAȚILOR,

CRISTINA-MĂDĂLINA PRUNĂ

PREȘEDINTELE SENATULUI

ANCA DANA DRAGU

București, 30 iunie 2021.

Nr. 181.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 10 

din Legea nr. 186/2003 privind susținerea 

și promovarea culturii scrise

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 Lega pentru modificarea art. 10 din Legea

nr. 186/2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise și se dispune

publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 30 iunie 2021.

Nr. 761.

�



PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A  D E P U T A Ț I L O R S E N A T U L

L E G E

privind alăptarea în spațiile publice

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
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Art. 1. — Prezenta lege stabilește unele măsuri privind

prevenirea discriminării mamelor care alăptează, precum și

combaterea încălcării dreptului la hrană al copiilor.

Art. 2. — Următoarele fapte constituie contravenții:

a) evacuarea dintr-un spațiu public a unei mame care are

dreptul de a se afla în acel spațiu și care alăptează un copil;

b) interzicerea, în orice mod, a alăptării în spațiile publice a

unui copil;

c) refuzul furnizării de servicii unei persoane pentru că

alăptează un copil, în condițiile în care persoana are dreptul de

a beneficia de serviciul respectiv.

Art. 3. — Contravențiile prevăzute la art. 2 se sancționează

după cum urmează:

a) cu amendă de la 100 lei la 500 lei, dacă fapta este

săvârșită de o persoană fizică;

b) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, dacă fapta este

săvârșită de o persoană juridică sau de către o entitate

înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Art. 4. — Faptele prevăzute la art. 2 constituie contravenții

chiar dacă spațiile publice sunt dotate cu camere de tip „mama

și copilul”.

Art. 5. — (1) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 2

și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele împuternicite

din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor,

Ministerului Afacerilor Interne sau poliției locale, după caz.

(2) Contravențiilor prevăzute la art. 2 le sunt aplicabile

dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul

juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin

Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. — Persoanele responsabile din instituțiile și unitățile

care administrează spațiile publice vor comunica tuturor

angajaților prevederile prezentei legi.

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,

CRISTINA-MĂDĂLINA PRUNĂ

PREȘEDINTELE SENATULUI

ANCA DANA DRAGU

București, 30 iunie 2021.

Nr. 182.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

pentru promulgarea Legii privind alăptarea în spațiile publice

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 privind alăptarea în spații publice și

se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 30 iunie 2021.

Nr. 762.

�



PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A  D E P U T A Ț I L O R S E N A T U L

L E G E

privind desființarea Universității Române de Științe și Arte „Gheorghe Cristea” din București

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
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Art. 1. — La data intrării în vigoare a prezentei legi,

Universitatea Română de Științe și Arte „Gheorghe Cristea” din

București, instituție de învățământ superior, persoană juridică

de drept privat și de utilitate publică, parte a sistemului național

de învățământ, cu sediul în Municipiul București,

Bd. Energeticienilor nr. 9—11, sectorul 3, se desființează.

Art. 2. — Patrimoniul universității, în conformitate cu

prevederile art. 230 alin. (2) din Legea educației naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, revine

fondatorilor.

Art. 3. — Studenții și absolvenții fără diplomă care au fost

înmatriculați la specializări/programe de studii universitare

acreditate/autorizate provizoriu, din cadrul Universității Române

de Științe și Arte „Gheorghe Cristea” din București, au dreptul să

își finalizeze studiile la specializări/programe de studii acreditate

identice sau similare, din același domeniu al specializării/

programului de studii, organizate în instituții de învățământ

superior acreditate.

Art. 4. — Documentele administrative, documentele

financiar-contabile și documentele universitare cu caracter

permanent, create pe timpul funcționării universității, urmează

să fie depuse la Serviciul Municipiului București al Arhivelor

Naționale ale României, în termen de 60 de zile de la data intrării

în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. — La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea

nr. 482/2002 privind înființarea Universității Române de Științe și

Arte „Gheorghe Cristea” din București, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 17 iulie 2002,

se abrogă.

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,

CRISTINA-MĂDĂLINA PRUNĂ

PREȘEDINTELE SENATULUI

ANCA DANA DRAGU

București, 30 iunie 2021.

Nr. 183.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

pentru promulgarea Legii privind desființarea 

Universității Române de Științe și Arte „Gheorghe Cristea” 

din București

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 privind desființarea Universității Române

de Științe și Arte „Gheorghe Cristea” din București și se dispune publicarea acestei

legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 30 iunie 2021.

Nr. 763.
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A C T E  A L E  S E N A T U L U I

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

S E N A T U L

H O T Ă R Â R E

privind numirea președintelui Agenției Naționale de Integritate

Având în vedere Hotărârea Consiliului Național de Integritate nr. 5 din

24 iunie 2021,

în temeiul prevederilor art. 15 alin. (2), art. 19 și ale art. 23 din Legea

nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de

Integritate, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale

art. 147 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005,

republicat,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Senatul îl numește pe domnul Moise Florin Ionel în funcția de

președinte al Agenției Naționale de Integritate, pentru un mandat de 4 ani.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința Senatului din 30 iunie 2021,
cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE SENATULUI

ANCA DANA DRAGU

București, 30 iunie 2021.

Nr. 89.

D E C I Z I I  A L E  C U R Ț I I  C O N S T I T U Ț I O N A L E

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A  Nr. 218

din 30 martie 2021

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 47 alin. (7) din Legea nr. 317/2004

privind Consiliul Superior al Magistraturii, în redactarea anterioară modificării acestora 

prin Legea nr. 234/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 

privind Consiliul Superior al Magistraturii

Valer Dorneanu — președinte

Cristian Deliorga — judecător

Marian Enache — judecător

Daniel Marius Morar — judecător

Mona-Maria Pivniceru — judecător

Gheorghe Stan — judecător

Livia Doina Stanciu — judecător

Elena-Simina Tănăsescu — judecător

Varga Attila — judecător

Ioana Marilena Chiorean — magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror

Ioan-Sorin-Daniel Chiriazi.

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate

a dispozițiilor art. 47 alin. (7) din Legea nr. 317/2004 privind

Consiliul Superior al Magistraturii, excepție ridicată de

Gheorghe Momanu în Dosarul nr. 6.855/2/2017 al Curții de Apel

București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal și

care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale

nr. 1.486D/2018.

2. La apelul nominal răspunde autorul excepției, Gheorghe

Momanu. Lipsește partea Inspecția Judiciară. Procedura de

citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă

cuvântul autorului excepției de neconstituționalitate, Gheorghe

Momanu, care solicită, în esență, să se constate că sesizarea de

neconstituționalitate nu mai are obiect, deoarece legiuitorul a

modificat dispozițiile de lege criticate și a instituit o cale de atac

împotriva hotărârii instanței prin care se soluționează contestația

împotriva rezoluției Inspecției Judiciare. Prin urmare, întrucât

textul de lege criticat a fost anulat, nu se mai poate soluționa

excepția de neconstituționalitate.

4. Reprezentantul Ministerului Public susține că, deși textul

de lege nu mai este în vigoare, autorului excepției i se aplică

legea de la momentul formulării cererii de chemare în judecată.

Invocă, în esență, Decizia Curții Constituționale nr. 778 din
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28 noiembrie 2019 și solicită respingerea ca nefondată a

excepției.

5. În replică, autorul excepției de neconstituționalitate

consideră că justiția se înfăptuiește de instanțele judecătorești,

iar nu de procuror. În consecință, ordonanțele procurorului nu

sunt acte de judecată, ci doar acte juridice, nefiind date în

numele legii ca hotărârile judecătorești. În final, solicită să se

constate că sesizarea de neconstituționalitate este lipsită de

obiect la acest moment, având în vedere că Parlamentul a

modificat textul de lege criticat, în noua formulare acesta fiind

constituțional.

6. După închiderea dezbaterilor, autorul excepției de

neconstituționalitate a depus la dosar o cerere de renunțare la

excepția de neconstituționalitate, întrucât, în prezent, art. 47

alin. (8) din Legea nr. 317/2004, astfel cum a fost introdus prin

Legea nr. 234/2018, prevede posibilitatea atacării cu recurs la

Înalta Curte de Casație și Justiție — Secția de contencios

administrativ și fiscal a hotărârii Curții de Apel București prin care

se soluționează contestația împotriva rezoluției Inspecției

Judiciare, astfel că sesizarea Curții Constituționale privind

neconstituționalitatea art. 47 alin. (7) din Legea nr. 317/2004 a

rămas fără obiect.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

7. Prin Sentința civilă nr. 2.113 din 4 mai 2018, pronunțată

în Dosarul nr. 6.855/2/2017, Curtea de Apel București —

Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal a sesizat

Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate

a dispozițiilor art. 47 alin. (7) din Legea nr. 317/2004 privind

Consiliul Superior al Magistraturii. Excepția de

neconstituționalitate a fost ridicată de reclamantul Gheorghe

Momanu în cadrul acțiunii având ca obiect soluționarea

contestației împotriva rezoluției Inspecției Judiciare prin care s-a

clasat sesizarea formulată de reclamant împotriva judecătorilor

care au soluționat un dosar în care acesta avea calitatea de

parte, în conformitate cu dispozițiile art. 45 alin. (4) lit. b) din

Legea nr. 317/2004.

8. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul

acesteia susține, în esență, că dispozițiile criticate sunt

neconstituționale în raport cu prevederile art. 1 alin. (5), ale

art. 16 alin. (1) și (2), ale art. 20 alin. (2), ale art. 21 alin. (3), ale

art. 124 alin. (1) și (2), ale art. 126 alin. (1), ale art. 129, ale

art. 131 alin. (1) și ale art. 148 alin. (2) din Constituție, deoarece

prevăd că judecarea cauzei se face într-o singură treaptă de

jurisdicție, iar nu în două, așa cum se prevede în cazul celorlalte

hotărâri judecătorești.

9. Curtea de Apel București — Secția a VIII-a contencios

administrativ și fiscal nu și-a exprimat opinia asupra

constituționalității dispozițiilor de lege criticate, considerând că,

atunci când titularul excepției este una dintre părțile litigante,

instanța de judecată are facultatea de a prezenta o opinie.

10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,

actul de sesizare a fost comunicat președinților celor două

Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului,

pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de

neconstituționalitate.

11. Președinții celor două Camere ale Parlamentului,

Guvernul și Avocatul Poporului nu au transmis punctele de

vedere solicitate.

C U R T E A,

examinând actul de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-

raportor, susținerile autorului excepției prezent la ședința

publică, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate,

raportate la prevederile Constituției, precum și Legea

nr. 47/1992, reține următoarele:

12. 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.

13. Obiectul excepției de neconstituționalitate, astfel cum

este menționat în încheierea de sesizare, îl constituie

prevederile art. 47 alin. (7) din Legea nr. 317/2004 privind

Consiliul Superior al Magistraturii, republicată în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr. 628 din 1 septembrie 2012, cu

modificările și completările ulterioare, care, la data ridicării

excepției, aveau următorul cuprins: „(7) Hotărârea Secției de
contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București este
irevocabilă.” Textul criticat se referă la hotărârea prin care se

soluționează contestația formulată împotriva rezoluției de

respingere a sesizării formulate în legătură cu abaterile

disciplinare săvârșite de judecători și procurori, atunci când se

dispune clasarea sesizării, în cazul în care aceasta nu este

semnată, nu conține datele de identificare ale autorului sau

indicii cu privire la identificarea situației de fapt care a determinat

sesizarea, precum și în cazul prevăzut la art. 47 alin. (4) din

Legea nr. 317/2004, adică atunci când rezoluția inspectorului

judiciar este infirmată de inspectorul-șef, acesta dispunând una

dintre soluțiile prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. a) sau c) din

aceeași lege, și anume: a) admiterea sesizării, prin exercitarea

acțiunii disciplinare și sesizarea secției corespunzătoare a

Consiliului Superior al Magistraturii, sau c) respingerea sesizării,

în cazul în care se constată, în urma efectuării cercetării

disciplinare, că nu sunt îndeplinite condițiile pentru exercitarea

acțiunii. Ulterior sesizării Curții Constituționale, textul de lege

criticat a fost modificat, fără preluarea soluției legislative

criticate, prin art. I pct. 46 din Legea nr. 234/2018 pentru

modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul

Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 850 din 8 octombrie 2018, având în

prezent alt conținut normativ. Însă art. 47 alin. (8) din Legea

nr. 317/2004, astfel cum a fost introdus prin art. I pct. 47 din

Legea nr. 234/2018, prevede posibilitatea atacării cu recurs la

Înalta Curte de Casație și Justiție — Secția de contencios

administrativ și fiscal a hotărârii în discuție. Însă, prin Decizia

nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea

Constituțională a stabilit că sintagma „în vigoare” din cuprinsul

dispozițiilor art. 29 alin. (1) și ale art. 31 alin. (1) din Legea

nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții

Constituționale, republicată, este constituțională în măsura în

care se interpretează în sensul că sunt supuse controlului de

constituționalitate și legile sau ordonanțele ori dispozițiile din legi

sau din ordonanțe ale căror efecte juridice continuă să se

producă și după ieșirea lor din vigoare. Astfel, întrucât în cauză

sunt aplicabile prevederile de lege criticate în redactarea

anterioară, avută la momentul sesizării Curții Constituționale,

care stabileau caracterul irevocabil al hotărârii, Curtea urmează

să se pronunțe asupra constituționalității dispozițiilor art. 47

alin. (7) din Legea nr. 317/2004, în redactarea anterioară

modificării acestora prin Legea nr. 234/2018.

14. În opinia autorului excepției de neconstituționalitate,

prevederile de lege criticate contravin dispozițiilor constituționale

cuprinse în art. 1 alin. (5) privind principiul legalității și al

supremației Constituției, art. 16 alin. (1) și (2) privind egalitatea

în drepturi, art. 20 alin. (2) referitor la tratatele internaționale

privind drepturile omului, art. 21 alin. (3) privind dreptul la un

proces echitabil, art. 124 alin. (1) și (2) privind înfăptuirea

justiției, art. 126 alin. (1) privind instanțele judecătorești, art. 129

privind folosirea căilor de atac, art. 131 alin. (1) privind rolul

Ministerului Public și art. 148 alin. (2) privind integrarea în

Uniunea Europeană. 



15. Înainte de a proceda la analizarea excepției de

neconstituționalitate, Curtea reține că nu poate primi cererea de

renunțare la excepția de neconstituționalitate, întrucât, potrivit

art. 55 din Legea nr. 47/1992, „Curtea Constituțională, legal
sesizată, procedează la examinarea constituționalității, nefiind
aplicabile dispozițiile Codului de procedură civilă referitoare la
[...] stingerea procesului [...]”.

16. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea

reține că dispozițiile de lege criticate au mai făcut obiect al

controlului de constituționalitate, din perspectiva acelorași critici

precum cele invocate de autorul excepției din cauza de față,

Curtea Constituțională pronunțând Decizia nr. 778 din

28 noiembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 161 din 27 februarie 2020. Prin această decizie,

paragrafele 22—28, Curtea a amintit jurisprudența sa potrivit

căreia, în conformitate cu dispozițiile art. 126 alin. (2) și ale

art. 129 din Constituție, procedura de judecată și exercitarea

căilor de atac împotriva hotărârilor judecătorești sunt stabilite

prin lege. Din aceste prevederi constituționale rezultă că

legiuitorul are libertatea de a stabili cazurile și condițiile în care

părțile interesate și Ministerul Public pot exercita căile de atac.

Curtea a statuat, totodată, că posibilitatea legiuitorului de a

determina condițiile de exercitare a căilor de atac și procedura

de judecată nu este absolută, limitele libertății de reglementare

fiind subsumate obligativității respectării normelor și principiilor

pe care se bazează asigurarea, garantarea și protejarea

drepturilor și libertăților fundamentale, precum și a celorlalte

principii consacrate prin Legea fundamentală și prin actele

juridice internaționale la care România este parte. Totodată,

Curtea a subliniat că accesul liber la justiție nu presupune și

accesul la toate mijloacele procedurale prin care se înfăptuiește

justiția, iar instituirea regulilor de desfășurare a procesului în fața

instanțelor judecătorești, deci și reglementarea căilor de atac,

este de competența exclusivă a legiuitorului, care poate institui,

în considerarea unor situații deosebite, reguli speciale de

procedură. De asemenea, Curtea Constituțională a statuat că

accesul liber la justiție presupune accesul la mijloacele

procedurale prin care se înfăptuiește justiția, dar aceasta nu

înseamnă că el trebuie asigurat la toate structurile judecătorești

și la toate căile de atac prevăzute de lege, deoarece căile de

atac sunt stabilite exclusiv de legiuitor (a se vedea, în acest

sens, Decizia Plenului Curții Constituționale nr. 1 din 8 februarie

1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69

din 16 martie 1994). Nici reglementările internaționale în materie

nu impun accesul la totalitatea gradelor de jurisdicție sau la toate

căile de atac prevăzute de legislațiile naționale, art. 13 din

Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților

fundamentale consacrând numai dreptul persoanei la un recurs

efectiv în fața unei instanțe naționale, deci posibilitatea de a

accede la un grad de jurisdicție. În plus, Curtea Europeană a

Drepturilor Omului a reținut că prevederile art. 2 din Protocolul

nr. 7 la Convenție obligă statele membre la asigurarea unui

dublu grad de jurisdicție doar în situația examinării vinovăției în

materie penală. 

17. Având în vedere cele reținute în jurisprudența Curții

Constituționale și a Curții Europene a Drepturilor Omului, în

sensul că doar în materie penală este necesară existența unui

dublu grad de jurisdicție, instanța de control constituțional a

constatat că prevederile art. 47 alin. (7) din Legea nr. 317/2004,

în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea

nr. 234/2018, sunt în concordanță cu cele ale art. 129 din

Constituție, potrivit cărora împotriva hotărârilor judecătorești se

pot exercita căile de atac, în condițiile legii. Partea interesată

are la dispoziție posibilitatea de a contesta rezoluția Inspecției

Judiciare în fața unei instanțe judecătorești, care se va pronunța

în urma unui proces desfășurat în conformitate cu standardele

constituționale și convenționale ale procesului echitabil, în care

părțile pot utiliza toate apărările pe care le consideră necesare

pentru susținerea propriilor interese procesuale și care se va

finaliza cu o soluție pronunțată în condițiile respectării

independenței și imparțialității specifice judecătorilor.

18. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să

schimbe jurisprudența Curții Constituționale, atât soluția, cât și

considerentele cuprinse în deciziile menționate își păstrează

valabilitatea și în cauza de față.

19. Referitor la invocarea dispozițiilor art. 20 alin. (2), ale

art. 131 alin. (1) și ale art. 148 alin. (2) din Constituție, Curtea

constată că acestea nu au incidență în cauza de față, în care

s-a criticat textul de lege care nu prevedea o cale de atac

împotriva hotărârii judecătorești prin care se soluționează

contestația formulată împotriva rezoluției Inspecției Judiciare de

respingere a sesizării formulate în legătură cu abaterile

disciplinare săvârșite de judecători și procurori.
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20. Pentru considerentele expuse mai sus, 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,

C U R T E A  C O N S T I T U Ț I O N A L Ă

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Gheorghe Momanu în Dosarul nr. 6.855/2/2017

al Curții de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal și constată că dispozițiile art. 47 alin. (7) din Legea

nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 234/2018 pentru

modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, sunt constituționale în raport cu criticile

formulate.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Curții de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal și se publică în Monitorul

Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 30 martie 2021.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean
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D E C I Z I I  A L E  P R I M - M I N I S T R U L U I

GUVERNUL ROMÂNIEI

P R I M - M I N I S T R U L

D E C I Z I E

privind numirea membrilor Consiliului consultativ 

pentru dezvoltare durabilă

Având în vederea propunerea formulată de consilierul de stat coordonator al

Departamentului pentru dezvoltare durabilă prin Adresa nr. 204/L.B. din

26.05.2021,

în temeiul art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 4 alin. (2) din

Hotărârea Guvernului nr. 114/2020 privind constituirea Consiliului consultativ

pentru dezvoltare durabilă,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se numesc

în calitate de membri ai Consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă, pentru

un mandat de 3 ani, persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din

prezenta decizie.

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Tiberiu Horațiu Gorun

București, 1 iulie 2021.

Nr. 372.

Nr. 

crt.

Numele și prenumele

1 Ciucă Vasilica

2 György Ottilia

3 Belc Nastasia

4 Bara Simona

5 Stănescu Simona Maria

6 Cucos Alexandra Laura

7 Curaj Adrian

8 Prisecaru Tudor

9 Dobrescu Paul

10 Albu Laura

11 Rojanschi Vladimir

12 Trică Carmen Lenuța

13 Mamut Eden

14 Vilt Călin Radu

15 Susan-Resiga Romeo Florin

16 Nagy Ágnes

17 Kolozsvári Zoltán-Ciaba

Nr. 

crt.

Numele și prenumele

18 Georgescu Puiu-Lucian

19 Drăgan Gabriela

20 Zaman Gheorghe

21 Benedek József

22 Purica Ionuț

23 Doni Mihaela

24 Olaru Marieta

25 Mateescu Elena

26 Croitoru Adina

27 Vădineanu Angheluță

28 Ciocănea Adrian

29 Deák György

30 Bărbulescu Dan

31 Petrașcu Elena

32 Cazacu Mihail

33 Celac Sergiu

34 Boștină Constantin

ANEXĂ

C O M P O N E N Ț A  N O M I N A L Ă

a Consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă
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A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

O R D I N

privind acordarea titlului de parc industrial Societății SENERA LOGISTIC — S.R.L.

Având în vedere prevederile:

— art. 6 alin. (1) și ale art. 12 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la

nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea

nr. 109/2021;

— art. 8 alin. (7) și (8) și art. 9 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale,

cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor

Publice, Dezvoltării și Administrației,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emite următorul ordin:

Art. 1. — (1) Se dispune acordarea titlului de parc industrial

Societății SENERA LOGISTIC — S.R.L., cu sediul social în satul

Dorolț, comuna Dorolț nr. 450, județul Satu Mare, cod unic de

înregistrare 32182016, care administrează parcul industrial

constituit pe terenul având datele de identificare prevăzute la

art. 2.

(2) Durata titlului de parc industrial acordat potrivit alin. (1)

este de 49 de ani, în condițiile respectării caracteristicilor de parc

industrial prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 2. — (1) Terenul pentru care se acordă titlul de parc

industrial are următoarele caracteristici:

a) este amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Agriș,

județul Satu Mare, și este identificat în baza extrasului de carte

funciară pentru informare nr. 101372 Agriș, eliberat de Oficiul de

Cadastru și Publicitate Imobiliară Satu Mare, Biroul de Cadastru

și Publicitate Imobiliară Satu Mare;

b) are o suprafață de 9,22 ha.

(2) Locația terenului pentru care se acordă titlul de parc

industrial este prevăzută în anexa care face parte integrantă din

prezentul ordin.

Art. 3. — Societatea-administrator transmite Ministerului

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației un raport anual

privind dezvoltarea parcului industrial.

Art. 4. — Titlul de parc industrial, acordat potrivit prezentului

ordin, conferă operatorilor economici din parcurile industriale

dreptul la facilitățile prevăzute de art. 20 din Legea nr. 186/2013

privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale,

cu modificările ulterioare, și de art. 456 alin. (1) lit. i) și art. 464

alin. (1) lit. n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, în situația îndeplinirii

condițiilor stipulate în:

a) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie

2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile

cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu

modificările ulterioare;

b) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din

18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor

de minimis;

c) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale

și administrației publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea

condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile

realizate în parcurile industriale, cu modificările și completările

ulterioare.

Art. 5. — Furnizorul ajutorului de stat/de minimis acordat în

temeiul titlului de parc industrial instituit potrivit prezentului ordin

este comuna Agriș, județul Satu Mare.

Art. 6. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,

Cseke Attila Zoltán

București, 16 iunie 2021.

Nr. 803.
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ANEXĂ*)

*) Anexa este reprodusă în facsimil.
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A C T E  A L E  A U TO R I T Ă Ț I I  N A Ț I O N A L E  D E  R E G L E M E N TA R E

Î N  D O M E N I U L E N E R G I E I  

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

O R D I N  

pentru modificarea și completarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali,

aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei 

nr. 235/2019, și de abrogare a Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în

Domeniul Energiei nr. 130/2015 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu energie

electrică a locurilor de consum aparținând furnizorilor, producătorilor sau operatorilor de rețea,

altele decât consumul propriu tehnologic al rețelelor electrice

Având în vedere prevederile art. 7

1

alin. (10), art. 36 alin. (2) lit. a), art. 44, art. 45 alin. (3), art. 52, art. 58 alin. (1) și ale

art. 61 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. t) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007

privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări

prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. — Regulamentul de furnizare a energiei electrice la

clienții finali, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității

Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 235/2019,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din

7 ianuarie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se

modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (2), după litera c) se introduce

o nouă literă, litera c

1

), cu următorul cuprins: 

„c

1

) interval de decontare a dezechilibrelor — perioada de

timp pentru care se calculează dezechilibrul părților

responsabile cu echilibrarea;”.

2. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 11. — (1) În cel mult 5 zile lucrătoare de la încheierea

contractului de furnizare a energiei electrice cu clientul final, cu

excepția situațiilor prevăzute la art. 13 alin. (2), furnizorul

comunică OR datele locului de consum și caracteristicile locului

de consum din contractul de furnizare a energiei electrice, iar

OR actualizează datele respective în contractul de rețea sau,

după caz, încheie contract de rețea, în termen de maximum

5 zile de la înregistrarea unei cereri, însoțită de documentația

completă.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul

schimbării furnizorului de energie electrică termenele de

comunicare a datelor între furnizori și OR, precum și termenele

de actualizare/încheiere a contractelor de rețea sunt cele

prevăzute în procedura de schimbare a furnizorului de energie,

aprobată prin ordin al președintelui ANRE.

(3) Furnizorul comunică OR modificarea caracteristicilor unui

loc de consum din contractul de furnizare a energiei electrice

încheiat cu clientul final pentru acel loc de consum, în cel mult

5 zile lucrătoare de la data modificării sau, după caz, de la data

de la care are cunoștință de modificare, iar OR actualizează

datele locului de consum în termen de maximum 5 zile de la

comunicare.

(4) Alimentarea cu energie electrică a unui loc de consum

este asigurată de către OR pentru perioada coexistenței

contractului de furnizare încheiat de furnizor cu clientul final cu

cel de rețea încheiat de furnizor cu OR.

(5) Contractul de furnizare se încheie, de regulă, pentru un

loc de consum. În cazul în care clientul final are mai multe locuri

de consum pentru care furnizorul este același se poate încheia

un singur contract de furnizare pentru toate sau o parte dintre

locurile de consum, conform înțelegerii părților contractante.

Contractul de furnizare conține în anexe datele specifice fiecărui

loc de consum, iar includerea/excluderea unui loc de consum

din contract se face prin act adițional.”

3. La articolul 12, alineatul (2) se modifică și va avea

următorul cuprins: 

„(2) La imobilele având destinația de locuință, cu mai mulți

locatari, unde există consum de energie electrică în încăperi sau

instalații de folosință comună și există contor de decontare

dedicat acestui consum, contractul de furnizare a energiei

electrice aferent consumului părților comune se încheie cu

proprietarul încăperilor sau instalațiilor în folosință comună sau,

după caz, cu asociația de proprietari sau cu o persoană

împuternicită în acest sens. În acest caz clientul final se

încadrează în categoria clienților casnici, cu excepția situației în

care în aceste spații se desfășoară activități comerciale/

profesionale, caz în care clientul final se încadrează în categoria

clienților noncasnici.”

4. La articolul 12, alineatele (4) și (5) se abrogă. 

5. La articolul 13, după alineatul (2) se introduc trei noi

alineate, alineatele (3)—(5), cu următorul cuprins: 

„(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), asigurarea

consumului de energie electrică se poate realiza: 

a) în cazul furnizorilor pentru locurile proprii de consum și în

cazul OR și OTS pentru locurile proprii de consum, altele decât

consumul propriu tehnologic al rețelelor electrice, unde se

desfășoară activități administrative, precum și locurile de

consum reprezentând serviciile interne din stațiile electrice, din

energia electrică achiziționată de pe piața angro;

b) în cazul producătorilor, pentru alimentarea cu energie

electrică a locurilor proprii de consum, din energia electrică

achiziționată de pe piața angro sau/și din energia electrică

produsă. 

(4) Operatorul economic care alimentează propriile locuri de

consum, conform prevederilor alin. (3), trebuie să îndeplinească

pentru aceste locuri de consum obligațiile de plată aplicabile

furnizorilor de energie electrică rezultate din activitatea de

furnizare a energiei electrice la clienții finali, să asigure

responsabilitatea echilibrării consumului de energie electrică pe

piața angro și să încheie contracte pentru prestarea serviciilor de

rețea, conform prevederilor legale și reglementărilor specifice în

vigoare, după cum urmează:

a) furnizorii și producătorii încheie contract pentru prestarea

serviciului de distribuție cu OR la care este racordat locul de

consum și contract pentru prestarea serviciului de transport și de

sistem cu OTS sau, în cazul unui loc de consum racordat direct



la rețeaua electrică de transport, doar contract cu OTS pentru

prestarea serviciului de transport și de sistem; 

b) OR încheie contract cu OTS pentru prestarea serviciului

de transport și de sistem;

c) OTS încheie cu OR la care este racordat locul de consum

contract pentru prestarea serviciului de distribuție. 

(5) Pentru energia electrică extrasă din rețea, achiziționată

de producător de pe piața angro sau asigurată din producția unui

loc de producere care îi aparține, acesta plătește OR și/sau OTS

la care este racordat locul de consum tariful de distribuție

reglementat corespunzător nivelului de tensiune din punctul de

delimitare și/sau, după caz, tariful aferent serviciului de transport

pentru extragerea de energie electrică din rețea și tariful pentru

serviciul de sistem.”

6. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 15. — Încheierea contractului de furnizare a energiei

electrice se realizează pe baza:

a) acordului solicitantului exprimat în scris, aferent cererii de

încheiere a contractului, sau telefonic, conform dispozițiilor

legale în vigoare;

b) copiei actului de identitate/certificatului de înregistrare la

Oficiul Național al Registrului Comerțului al solicitantului;

c) declarației pe propria răspundere a solicitantului:

(i) privind deținerea unui drept locativ, cu precizarea

calității sale (proprietar/coproprietar, unic moștenitor,

comoștenitor, soț, chiriaș, beneficiar rentă viageră

etc.); 

(ii) privind faptul că nu există litigii locative cu privire la

spațiul pentru care se solicită încheierea contractului,

iar în cazul în care se dovedește contrariul,

exprimarea acordului pentru rezilierea contractului, 

cu posibilitatea actualizării declarației, dacă este cazul, atât prin

mijloace de comunicare la distanță, cât și prin acord tacit.”

7. La articolul 19 alineatul (1), literele b) și f) se modifică

și vor avea următorul cuprins: 

„b) obiectul, data intrării în vigoare și durata contractului,

precum și condițiile de reînnoire/prelungire și de încetare a

prestării serviciilor și a contractului, cu precizarea termenelor și

a condițiilor de denunțare unilaterală/reziliere a acestuia;

...............................................................................................

f) prețul energiei electrice, care include componenta de

achiziție a energiei electrice (inclusiv tariful de transport —

componenta de introducere a energiei electrice în rețea) și

componenta de furnizare;”.

8. La articolul 19 alineatul (1), după litera f) se introduc

patru noi litere, literele f

1

)—f

4

), cu următorul cuprins: 

„f

1

) tarifele reglementate pentru serviciile de rețea, în vigoare la

data încheierii contractului, respectiv tariful pentru serviciul de

distribuție a energiei electrice, tariful pentru serviciul de transport —

componenta de extragere a energiei electrice din rețea și tariful

pentru serviciul de sistem;

f

2

) prețul de furnizare a energiei electrice, compus din prețul

energiei electrice, prevăzut la lit. f), și tarifele reglementate

pentru serviciile de rețea, prevăzute la lit. f

1

); 

f

3

) după caz, valoarea componentei fixe, stabilită în lei/lună

sau lei/zi, și tarifele altor servicii oferite; 

f

4

) valoarea eventualelor impozite, comisioane, taxe și

contribuții în vigoare la data încheierii contractului;”.

9. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 20. — (1) La cererea clientului final a unei oferte de

furnizare, furnizorul este obligat să comunice într-un interval de

cel mult 15 zile lucrătoare o ofertă privind condițiile echitabile de

furnizare a energiei electrice, care conține obligatoriu:

a) prețul energiei electrice, care conține componenta de

achiziție a energiei electrice (inclusiv tariful de transport —

componenta de introducere a energiei electrice în rețea) și

componenta de furnizare;

b) tarifele reglementate pentru serviciile de rețea, în vigoare

la data ofertei, respectiv tariful pentru serviciul de distribuție a

energiei electrice, tariful pentru serviciul de transport —

componenta de extragere a energiei electrice din rețea și tariful

pentru serviciul de sistem;

c) prețul de furnizare a energiei electrice, care include prețul

energiei electrice, prevăzut la lit. a), și tarifele reglementate

pentru serviciile de rețea, prevăzute la lit. b); 

d) după caz, valoarea componentei fixe, stabilită în lei/lună

sau lei/zi, și tarifele altor servicii oferite; 

e) valoarea eventualelor impozite, comisioane, taxe și

contribuții în vigoare la data încheierii contractului;

f) termenii de plată și data-limită de încheiere a contractului

de furnizare.

(2) O ofertă-tip de furnizare publicată de furnizor pe pagina

proprie de internet și la punctul unic de contact nu poate fi

modificată în perioada de valabilitate a acesteia, iar clientul final

poate încheia contractul de furnizare a energiei electrice în baza

ofertei-tip, dacă data transmiterii de către clientul final a cererii

de încheiere a contractului în baza ofertei-tip este în perioada de

valabilitate a ofertei-tip și sunt îndeplinite condițiile prevăzute în

aceasta, după caz. 

(3) Furnizorul are obligația să includă în contractul de

furnizare a energiei electrice toate informațiile din oferta aleasă

de client, dar fără a se limita la acestea.

(4) La încheierea unui contract de furnizare a energiei

electrice furnizorul își asumă responsabilitatea respectării tuturor

obligațiilor sale pe piața de energie electrică, aferente furnizării

energiei electrice la locul de consum respectiv, inclusiv cele

privind asumarea responsabilității echilibrării, în conformitate cu

reglementările în vigoare.”

10. La articolul 21, alineatul (5) se modifică și va avea

următorul cuprins: 

„(5) Convenția de consum încheiată de furnizor cu clientul

final, precum și orice alte anexe agreate de părți care nu

contravin reglementărilor în vigoare fac parte integrantă din

contractul de furnizare a energiei electrice.”

11. La articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„Art. 22. — (1) Clienții finali care au calitatea de prosumatori

pot solicita furnizorilor de energie electrică cu care încheie/au

încheiat contractul de furnizare a energiei electrice încheierea

contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse

în centralele electrice din surse regenerabile de energie cu

puteri electrice instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum

și care nu beneficiază de sistemul de promovare prin certificate

verzi și livrate în rețeaua electrică, cu respectarea Regulilor de

comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice

din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult

100 kW aparținând prosumatorilor și a Contractului-cadru de

vânzare-cumpărare a energiei electrice produse de prosumatorii

care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice

din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW

pe loc de consum, aprobate prin ordine ale președintelui ANRE.”

12. La articolul 26 alineatul (1), litera c) se modifică și va

avea următorul cuprins:

„c) încetarea dreptului de folosință al clientului final asupra

locului/locurilor de consum care face/fac obiectul contractului de

furnizare a energiei electrice;”.

13. La articolul 30, litera n) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„n) să primească despăgubiri/compensații, în conformitate

cu prevederile art. 65 și ale reglementărilor aplicabile în

vigoare;”.
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14. La articolul 31, litera h) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„h) să achite OR prin intermediul furnizorului sau direct OR,

în cazul în care contractul de rețea este încheiat cu acesta,

contravaloarea serviciilor de deconectare/reconectare,

demontare/remontare a grupurilor de măsurare, efectuate de

OR conform reglementărilor în vigoare, dacă acestea au fost

executate la cererea sau din culpa sa;”.

15. La articolul 33, literele c), w) și z) se modifică și vor

avea următorul cuprins:

„c) să respecte prevederile standardului de performanță

pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobat prin

ordin al președintelui ANRE;

...............................................................................................

w) să comunice OR orice solicitare primită de la un client final

care vizează activitatea OR la locul de consum, să asigure

intermedierea între OR și un client final pentru racordarea la

rețeaua electrică de interes public/pentru modificarea instalației

de racordare existente, să solicite OR rezolvarea/clarificarea

problemelor semnalate de clientul final, să primească și să

comunice clientului final răspunsul OR, în termenele prevăzute

în standardul de performanță pentru activitatea de furnizare a

energiei electrice, aprobat prin ordin al președintelui ANRE;

...............................................................................................

z) să plătească despăgubiri/compensații conform

reglementărilor aplicabile în vigoare;”.

16. La articolul 35, alineatul (2) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(2) În cazul furnizării energiei electrice în baza unui contract

încheiat pe piața concurențială, pentru neachitarea de către

clientul final în termenul scadent prevăzut în contractul de

furnizare a energiei electrice a facturii reprezentând

contravaloarea consumului de energie electrică aferent unui loc

de consum, furnizorul are următoarele drepturi:

a) să aplice penalități de întârziere în termenul și în condițiile

prevăzute în contractul de furnizare a energiei electrice;

b) să solicite clientului final constituirea/actualizarea/

reconstituirea garanției financiare, în conformitate cu procedura

privind regimul garanțiilor financiare constituite de către clienții

finali la dispoziția furnizorilor de energie electrică, aprobată prin

ordin al președintelui ANRE și/sau a prevederilor contractuale;

c) să solicite OR întreruperea alimentării cu energie electrică

a locului de consum, cu condiția transmiterii către clientul final,

printr-o modalitate de comunicare agreată de părți prin

contractul de furnizare a energiei electrice, a unui preaviz cu

minimum 5 zile lucrătoare înainte de data prevăzută pentru

întreruperea alimentării cu energie electrică;

d) să rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice,

după parcurgerea succesivă a următoarelor etape:

(i) transmiterea către clientul final a unui preaviz de

deconectare;

(ii) transmiterea către clientul final a unei notificări de

reziliere a contractului cu minimum 15 zile înainte de

data rezilierii dacă clientul final nu a transmis dovada

îndeplinirii obligațiilor de plată către furnizor până în

ziua anterioară datei de reziliere; notificarea de

reziliere a contractului de furnizare a energiei electrice

este un document distinct în forma stabilită de către

furnizor și conține data la care se reziliază contractul.” 

17. La articolul 35, după alineatul (7) se introduce un nou

alineat, alineatul (7

1

), cu următorul cuprins:

„(7

1

) În cazul locurilor de consum deconectate de la rețeaua

de alimentare cu energie electrică, pentru neplata contravalorii

facturii emise în baza contractului de furnizare a energiei

electrice, furnizorul are obligația să comunice OR solicitarea de

reconectare a locului de consum, după confirmarea îndeplinirii

de către clientul final a obligațiilor de plată către furnizor,

conform reglementărilor în vigoare.”

18. La articolul 35, alineatul (8) se abrogă.

19. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 39. — (1) Furnizorii de energie electrică, cu excepția

celor care nu desfășoară activitate de furnizare a energiei

electrice, respectiv vânzarea, inclusiv revânzarea, de energie

electrică către clienții finali, trebuie să asigure oferte-tip cel puțin

pentru clienții casnici și clienții finali noncasnici mici.

(2) Furnizorii publică ofertele-tip, cumulativ, prin următoarele

mijloace proprii:

a) pe pagina proprie de internet;

b) în aplicația informatică «Comparator al ofertelor-tip de

furnizare a energiei electrice» publicată pe pagina de internet a

ANRE;

c) la punctul unic de contact.

(3) Oferta-tip publicată pe pagina proprie de internet și la

punctul unic de contact trebuie să conțină cel puțin următoarele

informații:

a) datele de identificare ale furnizorului ofertant;

b) perioada de valabilitate a ofertei-tip, ce reprezintă

perioada în care poate fi acceptată de către client oferta-tip

pentru a beneficia de aceasta;

c) perioada de aplicare a ofertei–tip, ce reprezintă perioada

în care se aplică prețul din oferta-tip și condițiile asociate;

d) tipul clientului final care poate opta pentru oferta

respectivă;

e) periodicitatea (frecvența) de emitere a facturii;

f) prețul energiei electrice, care include componenta de

achiziție a energiei electrice (inclusiv tariful de transport —

componenta de introducere a energiei electrice în rețea și

componenta de furnizare);

g) tarifele reglementate pentru serviciile de rețea, în vigoare la

data publicării ofertei-tip, respectiv tariful pentru serviciul de

distribuție a energiei electrice, tariful pentru serviciul de transport —

componenta de extragere a energiei electrice din rețea și tariful

pentru serviciul de sistem;

h) prețul de furnizare a energiei electrice, care include prețul

energiei electrice și tarifele reglementate pentru serviciile de

rețea;

i) valoarea impozitelor, comisioanelor, taxelor și contribuțiilor

stabilite prin dispozițiile legale în vigoare, valabile la data

publicării ofertei;

j) valoarea componentei fixe stabilite în lei/lună sau lei/zi, dacă

oferta-tip include această componentă;

k) descrierea serviciilor oferite; în cazul în care este oferit un

„pachet de servicii“, prin includerea în acesta, pe lângă

furnizarea energiei electrice, și a altor servicii, se vor prezenta

condițiile în care se oferă acestea, iar pentru fiecare serviciu se

vor specifica informațiile corespunzătoare categoriei de servicii

din care face parte; 

l) termenele, modalitățile și condițiile de plată a facturii;

m) opțiunile privind modul de transmitere a facturii, printre

care și transmiterea pe cale electronică;

n) durata contractului, condițiile de reînnoire/prelungire și de

încetare a prestării serviciilor și a contractului, cu precizarea

termenelor și a condițiilor de denunțare unilaterală/reziliere a

acestuia;

o) modalitatea de acceptare a ofertei-tip;

p) documentele necesare pentru încheierea contractului;

q) principalele condiții contractuale, inclusiv eventuale

comisioane percepute pentru încetarea contractului de

furnizare, conform prevederilor art. 29 alin. (4);

r) alte condiții.”

20. La articolul 44 alineatul (3), litera b) se modifică și va

avea următorul cuprins:

„b) în situația în care clientul final nu transmite indexul

autocitit în intervalul de timp și în condițiile comunicate de

furnizor:

(i) până la data de 31 decembrie 2021:

— pe baza unui consum estimat de energie electrică,

prevăzut într-o convenție de consum stabilită de comun acord

de clientul final cu furnizorul;

— pe baza unui consum estimat de către furnizor, având

în vedere consumul determinat pe baza celor mai recente citiri;

— pe baza unui consum estimat de către furnizor, având

în vedere consumul din perioada similară a anului precedent;
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(ii) începând cu data de 1 ianuarie 2022, pe baza

convenției de consum stabilite conform prevederilor

art. 44

1

.” 

21. La articolul 44, după alineatul (4) se introduc trei noi

alineate, alineatele (5)—(7), cu următorul cuprins:

„(5) În cazul schimbării furnizorului, dacă clientul

casnic/clientul noncasnic mic comunică noului furnizor indexul

autocitit la data transmiterii notificării de schimbare a furnizorului,

acesta are obligația de a prelua și de a transmite OR indexul

autocitit de clientul final, odată cu comunicarea la OR a datelor

referitoare la contractul de furnizare.

(6) Indexul autocitit prevăzut la alin. (5) se ia în considerare

de către OR la stabilirea consumului de energie electrică în

procesul de schimbare a furnizorului dacă OR nu efectuează

citirea contorului în perioada cuprinsă între data transmiterii

notificării de schimbare a furnizorului și data schimbării

furnizorului.

(7) În cazul în care clientul casnic/clientul noncasnic mic nu

transmite conform prevederilor alin. (5) indexul autocitit, OR are

obligația efectuării citirii indexului echipamentului de măsurare în

perioada cuprinsă între data transmiterii notificării de schimbare

a furnizorului și data schimbării efective a furnizorului și

transmiterii acestui index furnizorului.”

22. După articolul 44 se introduce un nou articol,

articolul 44

1

, cu următorul cuprins:

„Art. 44

1

. — (1) Convenția de consum prevăzută la art. 44

alin. (3) lit. b) pct. (ii) se încheie de către furnizor cu clientul final

pentru un loc de consum, pentru fiecare din lunile ianuarie—

decembrie la încheierea contractului de furnizare a energiei

electrice, în baza consumului de energie electrică activă pus la

dispoziția furnizorului de către OR, conform alin. (2). 

(2) Fiecare OR are obligația de a crea și de a menține în

baza de date, pentru fiecare din locurile de consum din zona de

activitate, pentru fiecare din lunile ianuarie — decembrie,

informații privind consumul de energie electrică activă estimat,

stabilit, după caz, pe baza:

(i) consumului de energie electrică înregistrat la locul de

consum în perioada similară a anului precedent sau a

consumului de energie electrică determinat ținând

cont de cele mai recente citiri efectuate de OR;

(ii) profilului de consum specific, determinat de OR pentru

categoria respectivă de client final în cazul în care

pentru locul de consum nu există istoric de consum.

(3) OR are obligația de a permite accesul gratuit tuturor

furnizorilor de energie electrică la datele prevăzute la alin. (2),

accesul la datele aferente unui loc de consum fiind asigurat pe

baza unor elemente de identificare specifice clientului (de

exemplu, cod numeric personal, cod loc de consum etc.). 

(4) OR are obligația de a informa furnizorii de energie

electrică prin intermediul paginii proprii de internet cu privire la

modalitatea de accesare a datelor prevăzute la alin. (2).

(5) Accesarea de către furnizori a datelor prevăzute la

alin. (2) se face pe baza acordului clientului solicitat de către

furnizori la încheierea contractului de furnizare.

(6) Convenția de consum elaborată de către furnizor pe baza

datelor puse la dispoziție de către OR, conform prevederilor

alin. (2), poate fi modificată de către client la încheierea

contractului de furnizare. În acest caz furnizorul transmite OR, în

cel mult două zile lucrătoare de la modificare, valorile

consumului stabilite de către client, iar OR are obligația de a

modifica în baza de date prevăzută la alin. (2) consumul de

energie electrică activă.

(7) Începând cu data de 1 ianuarie 2022 OR are obligația de

a utiliza valorile din convenția de consum la stabilirea

consumului de energie electrică facturat lunar furnizorului, în

cazul locurilor de consum pentru care nu există index citit de

către OR sau de către clientul final.”

23. La articolul 45, alineatul (2) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(2) Convenția de consum poate fi modificată oricând pe

parcursul derulării contractului de furnizare a energiei electrice,

la inițiativa clientului final, conform art. 30 lit. s), sau la inițiativa

furnizorului/OR, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de

începerea perioadei de facturare. În cazul în care părțile nu

convin asupra consumului de energie electrică prevăzut în

convenția de consum, furnizorul notifică în mod corespunzător

clientul final privind dreptul acestuia de a denunța unilateral

contractul de furnizare a energiei electrice.”

24. La articolul 46, alineatul (3) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(3) Pentru punctul/punctele de măsurare la care locurile de

consum nu sunt dotate cu echipamente de măsurare cu

înregistrare la nivel de interval de decontare a dezechilibrelor,

OR determină valorile fiecărui interval de decontare a

dezechilibrelor aferente consumului pe baza unui profil specific

de consum, aplicabil pentru categoria respectivă de client final

sau pe baza profilului rezidual de consum.”

25. La articolul 51, după alineatul (5) se introduce un nou

alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) La solicitarea clientului final, furnizorul este obligat să

pună la dispoziția acestuia o copie a facturii, astfel:

a) dacă solicitarea a fost transmisă prin poștă, fax sau poștă

electronică, copia facturii se transmite prin același mijloc de

comunicare prin care solicitarea a fost primită sau conform

solicitării clientului final, în termen de două zile lucrătoare de la

primire;

b) dacă solicitarea se face prin prezentarea clientului final la

sediul furnizorului/punctul unic de contact/punctele de informare

regională/locală, după caz, sau prin intermediul unui centru de

telefonie, copia facturii este pusă imediat la dispoziția clientului

final, dacă acesta nu solicită altfel, situație în care transmiterea

facturii se realizează cu respectarea termenului prevăzut la lit. a).”

26. La articolul 53, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„Art. 53. — (1) Furnizorul de energie electrică este obligat să

analizeze plângerile clienților finali privind facturarea,

comunicate furnizorului în termen de 30 de zile de la data

emiterii facturii, și să transmită acestora rezultatul analizei

efectuate, în termenele prevăzute în Standardul de performanță

pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobat prin

ordin al președintelui ANRE.”

27. La articolul 53, după alineatul (1) se introduc patru

noi alineate, alineatele (1

1

)—(1

4

), cu următorul cuprins:

„(1

1

) În situația în care soluționarea plângerii implică

verificarea datelor măsurare, la data transmiterii către OR a

solicitării de verificare a datelor contestate, furnizorul înștiințează

clientul final asupra acestui aspect. Comunicarea informațiilor

între furnizor, OR și clientul final se realizează cu respectarea

termenelor prevăzute în standardul de performanță pentru

activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobat prin ordin al

președintelui ANRE, și prin mijloacele de comunicare convenite

între aceștia.

(1

2

) În situația în care furnizorul constată, în urma analizării

plângerii/primirii răspunsului de la OR, că respectiva plângere

nu este întemeiată, comunică clientului final acest lucru, în

termenele prevăzute în standardul de performanță pentru

activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobat prin ordin al

președintelui ANRE, iar clientul final este obligat să efectueze

plata facturii.

(1

3

) În situația în care furnizorul constată, în urma analizării

plângerii/primirii răspunsului de la OR, că respectiva plângere

este întemeiată, anulează/stornează factura respectivă și emite

o nouă factură, cu decalarea corespunzătoare a termenului de

plată. Furnizorul comunică clientului final rezultatul final în

termenele prevăzute în standardul de performanță pentru

activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobat prin ordin al

președintelui ANRE.
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(1

4

) În situația în care clientul final a achitat factura, dar se

dovedește ulterior efectuării plății că suma facturată inițial a fost

mai mare decât cea calculată ulterior, plângerea fiind întemeiată,

furnizorul restituie, la cererea clientului final, diferența dintre

suma încasată și cea calculată ulterior, inclusiv dobânzi

penalizatoare calculate pentru suma încasată necuvenit, egale

cu nivelul dobânzilor penalizatoare prevăzute în contract pentru

neplata la termen de către clientul final a facturilor de energie

electrică, sau compensează diferența rezultată în factura

următoare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.”

28. La articolul 65, alineatul (3) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(3) Clientul final are dreptul să primească compensații

pentru nerespectarea de către furnizor a obligațiilor prevăzute în

standardul de performanță pentru activitatea de furnizare a

energiei electrice, aprobat prin ordin al președintelui ANRE.”

29. La articolul 65, alineatul (4) se abrogă.

30. Articolul 66 se abrogă.

31. Articolul 67 se abrogă.

32. Articolul 71 se abrogă.

33. La articolul 73, alineatul (2) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(2) Pentru nerespectarea nivelurilor garantate ale activității

de furnizare a energiei electrice, furnizorul are obligația să

plătească o compensație clientului final afectat, în cuantumul și

în condițiile prevăzute în standardul de performanță pentru

activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobat prin ordin al

președintelui ANRE.”

34. La articolul 73, alineatul (3) se abrogă.

35. La articolul 74, după primul alineat, care devine

alineatul (1), se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu

următorul cuprins:

„(2) În situația unor modificări ale statutului juridic al

furnizorului/OR, în sensul fuziunii/divizării/transformării,

operatorul economic rezultat sau operatorii economici rezultați

au obligația de a modifica sau, după caz, de a elabora

procedurile/metodologiile care decurg din prevederile

prezentului regulament în termen de 90 de zile de la data de la

care operațiunile respective își produc efectele.”

Art. II. — În cazul furnizorului/OR care a înregistrat modificări

ale statutului juridic, în sensul fuziunii/divizării/transformării,

operatorul economic rezultat sau operatorii economici rezultați

au obligația ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în

vigoare a prezentului ordin, să modifice sau, după caz, să

elaboreze procedurile/metodologiile care decurg din

reglementările în vigoare, în cazul în care acestea nu au fost

elaborate/actualizate până la data intrării în vigoare a

prezentului ordin.

Art. III. — (1) În termen de maximum 4 luni de la intrarea în

vigoare a prezentului ordin, operatorii de distribuție au obligația

să pună la dispoziția furnizorilor de energie electrică datele de

consum prevăzute la art. 44

1 

alin. (2) din Regulamentul de

furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin Ordinul

președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul

Energiei nr. 235/2019, cu modificările și completările ulterioare,

astfel cum a fost modificat și completat prin prezentul ordin, și să

publice pe paginile proprii de internet informații privind modul de

accesare a acestor date.

(2) La încheierea contractelor de furnizare începând cu data

de 1 ianuarie 2022, furnizorii de energie electrică au obligația

de a încheia cu clienții finali convenții de consum în baza datelor

de consum puse la dispoziție de către operatorii de distribuție

prevăzute la art. 44

1

alin. (2) din Regulamentul de furnizare a

energiei electrice la clienții finali, aprobat prin Ordinul

președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul

Energiei nr. 235/2019, cu modificările și completările ulterioare,

astfel cum a fost modificat și completat prin prezentul ordin.

(3) Până la data de 30 iunie 2022 furnizorii au obligația de a

încheia/actualiza convențiile de consum cu clienții finali cu care au

încheiat contract de furnizare a energiei electrice, în conformitate

cu datele de consum puse la dispoziție de către operatorii de

distribuție și de a comunica aceste convenții de consum clienților

finali. Convenția de consum comunicată de furnizor clientului final

devine aplicabilă începând cu prima lună care urmează după

15 zile lucrătoare de la data comunicării, dacă în acest termen

clientul final nu solicită furnizorului modificarea acesteia.

(4) Datele de consum modificate conform solicitării clientului

final se transmit operatorului de distribuție de către furnizor în

termen de două zile lucrătoare de la solicitare. Operatorul de

distribuție actualizează baza de date conform valorilor

comunicate de către clientul final prin intermediul furnizorului. În

cazul în care părțile nu convin asupra consumului prevăzut în

convenția de consum furnizorul notifică, în mod corespunzător,

clientul final privind dreptul acestuia de a denunța unilateral

contractul de furnizare a energiei electrice.

(5) În cazul locurilor de consum pentru care se încheie

convenții de consum în conformitate cu prevederile prezentului

ordin, facturarea serviciului de distribuție se va realiza de către

operatorii de distribuție, începând cu data de 1 ianuarie 2022, pe

baza acestor convenții, în cazul în care pentru aceste locuri de

consum nu există index citit de către operatorul de distribuție

sau de către clientul final.

(6) Furnizorii au obligația de a comunica operatorilor de

distribuție pentru fiecare lună începând cu luna ianuarie 2022,

până în ultima zi a lunii, locurile de consum pentru care au fost

încheiate convenții de consum.

Art. IV. — Operatorii economici din sectorul energiei electrice

duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile

organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare

în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor

prezentului ordin.

Art. V. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se

abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de

Reglementare în Domeniul Energiei nr. 130/2015 pentru

aprobarea Procedurii privind alimentarea cu energie electrică a

locurilor de consum aparținând furnizorilor, producătorilor sau

operatorilor de rețea, altele decât consumul propriu tehnologic

al rețelelor electrice, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 628 din 18 august 2015.

Art. VI. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 iulie 2021, cu

excepția prevederilor art. I pct. 25—27, 33 și 34, care intră în

vigoare la data de 1 ianuarie 2022.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriță

București, 30 iunie 2021.

Nr. 82.
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ACTE ALE CASEI  NAȚIONALE DE ASIGURĂRI  DE SĂNĂTATE

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

O R D I N

privind modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017

pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici 

și a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naționale 

de sănătate curative

Văzând Referatul de aprobare nr. DG 1.955 din 29.06.2021 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere prevederile:

— titlurilor II și VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările

ulterioare;

— Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu

modificările și completările ulterioare;

— Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de

realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale

art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu

modificările și completările ulterioare,

președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. — Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de

Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare

fără regim special a indicatorilor specifici și a Metodologiei

transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor

naționale de sănătate curative, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 314 și 314 bis din 3 mai 2017, cu

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, anexa 1.23 se modifică și se înlocuiește cu

anexa nr. 1 la prezentul ordin.

2. În anexa nr. 1, anexa 1.24 se modifică și se înlocuiește cu

anexa nr. 2 la prezentul ordin.

3. În anexa nr. 2, anexa 2.24 se modifică și se înlocuiește cu

anexa nr. 3 la prezentul ordin.

4. În anexa nr. 2, anexa 2.25 se modifică și se înlocuiește cu

anexa nr. 4 la prezentul ordin.

Art. II. — Direcțiile de specialitate din Casa Națională de

Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și unitățile de

specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate

curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. — Anexele nr. 1—4*) fac parte integrantă din

prezentul ordin.

Art. IV. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, 

Adrian Gheorghe

București, 29 iunie 2021.

Nr. 635.

*) Anexele nr. 1—4 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din

Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.
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