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INFORMARE 
ACTE NORMATIVE ADOPTATE CU INCIDENȚĂ ÎN MATERIA 

DREPTURILOR CETĂȚENILOR 

 

14 noiembrie 2022 

 

√ Hotărârea Senatului României nr.  157/2022 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - 
REPowerEU Plan - COM (2022) 230 final, publicată în Monitorul Oficial 1094/14.11.2022 

Art. 1 
Senatul României: 
1.subliniază necesitatea ca Europa să îşi reducă dependenţele energetice strategice; 
2.consideră că Planul REPowerEU accelerează procesul de diversificare a aprovizionării şi utilizarea energiei din 
surse regenerabile, prevede realizarea anticipată de economii de energie şi dă prioritate electrificării, toate 
aceste măsuri având potenţialul de a furniza cât mai curând posibil echivalentul de combustibili fosili pe care 
Europa îi importă în prezent din Rusia, în fiecare an; 
3.atrage atenţia că, pe lângă o abordare conjuncturală, este nevoie de o abordare structurală din partea 
Comisiei Europene pe tema producţiei energiei şi pieţei energiei şi în acest sens este necesar să se combine în 
mod inteligent investiţiile şi reformele în funcţie de necesităţile şi capacitatea specifică a infrastructurii 
energetice a fiecărui stat membru. 

Art. 2 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în prezenta hotărâre 
se transmite instituţiilor europene. 

 

√ Hotărârea Senatului României nr. 158/2022 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - ''Să economisim gaz 
pentru siguranţă la iarnă'' - COM (2022) 360 final, publicată în Monitorul Oficial 1094/14.11.2022 

Art. 1 

Senatul României: 

1.consideră că: 
a)prezenta comunicare reprezintă un semnal adresat tuturor organismelor publice, consumatorilor, 
gospodăriilor, proprietarilor de clădiri publice şi furnizorilor de energie electrică, aceştia trebuind să ia măsuri 
extraordinare şi rapide pentru a economisi gaz în scopul reducerii consecinţelor unor posibile perturbări în 
următoarele luni asupra economiei UE; 
b)prin accelerarea diversificării şi prin implementarea unei reduceri credibile a cererii în mod coordonat între 
toate statele membre, UE poate transmite pieţei un semnal puternic că Europa este pregătită pentru noi 
perturbări, că este mai rezilientă şi mai capabilă să abordeze evoluţiile neprevăzute şi că poate contribui la 
atenuarea preţului şi a impactului economic al acestora; 
2.subliniază necesitatea de a se anticipa riscurile şi de a se intensifica, în mod proactiv, pregătirea pentru 
securitatea aprovizionării. 



2 
 

√  Hotărârea Senatului României nr. 159/2022 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Strategia UE pentru 
energia solară - COM (2022) 221 final, publicată în Monitorul Oficial 1094/14.11.2022 

Art. 1 

Senatul României: 
1.consideră, în acord cu avizul Comisiei economice, industrii şi servicii, că majorarea la 45% a obiectivului 
pentru 2030 privind ponderea din surse regenerabile reprezintă o ţintă prea ambiţioasă pentru România şi că 
acest nivel trebuie să rămână indicativ; 
2.subliniază faptul că România nu îşi permite o altă ţintă în comparaţie cu celelalte state membre, întrucât 
schimbarea acesteia ar presupune un efort investiţional uriaş, având în vedere capacităţile existente de 
regenerabile care îşi ating durata maximă de viaţă până în 2027, iar înlocuirea lor ar implica un efort financiar 
suplimentar foarte mare. 

Art. 2 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în prezenta hotărâre 
se transmite instituţiilor europene. 

 

√  Hotararea Guvernului nr.  1373/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 
332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează 
dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, publicată în Monitorul Oficial 1094/14.11.2022 

Art. I 
Hotărârea Guvernului nr. 332/2014  se modifică şi se completează după cum urmează: 
1.La articolul 6, alineatul (4) se abrogă. 

2.La articolul 9, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(11) Intensitatea brută a ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere în cadrul schemei, în 
perioada 2022-2023, în raport cu cheltuielile eligibile, se stabileşte prin hărţile regionale aprobate de Comisia 
Europeană pentru această perioadă şi este prevăzută în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 
pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în 
economie, cu modificările şi completările ulterioare." 
3.La anexa nr. 2 articolul 1, litera v) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"v) media celor 12 luni precedente lunii în care se înregistrează cererea de acord pentru finanţare - media 
numărului de salariaţi pe perioada ultimelor 12 luni anterioare datei înregistrării cererii de acord pentru 
finanţare, pe baza numărului efectiv de salariaţi declaraţi lunar în Declaraţia privind obligaţiile de plată a 
contribuţiilor sociale, a impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (Declaraţia 112);" 
4.La anexa nr. 2 articolul 18, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(11) În cazul în care un loc de muncă nu a fost ocupat pe o perioadă de 12 luni consecutive, se consideră că 
locul de muncă nu a fost menţinut." 

5.La anexa nr. 2 articolul 18, după alineatul (11) se introduc două noi alineate, alin. (12) şi (13), cu următorul 
cuprins: 
"(12) Obligaţia de a menţine locurile de muncă nou-create se consideră îndeplinită dacă se păstrează atât 
locurile de muncă create conform art. 1 lit. e), cât şi media celor 12 luni precedente lunii în care se 
înregistrează cererea de acord pentru finanţare definită la art. 1 lit. v). 
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(13) Pierderea locurilor de muncă în perioada ianuarie 2020-30 iunie 2021 nu este considerată ca fiind o 
încălcare a obligaţiei de menţinere a locurilor de muncă." 
6.La anexa nr. 2 articolul 20 alineatul (4), după litera c) se introduce o nouă literă, lit. c1), cu următorul cuprins: 
"c1) întreprinderea nu îndeplineşte obligaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1)-(12)." 
7.La anexa nr. 2 articolul 20, alineatul (43) se abrogă. 

Art. II 
Prevederile prezentei hotărâri se aplică şi acordurilor de finanţare emise până la data intrării în vigoare a 
acesteia, cu excepţia prevederii de la art. I pct. 2. 

 

 


