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

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A  D E P U T A Ț I L O R

H O T Ă R Â R E

privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei

către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic 

și Social European și Comitetul Regiunilor de prezentare a HERA, Autoritatea Europeană 

pentru Pregătire și Răspuns în caz de Urgență Sanitară, următorul pas către realizarea 

uniunii europene a sănătății — COM(2021) 576

În temeiul prevederilor art. 67 și ale art. 148 din Constituția României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea

dintre Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene și ale art. 163—188 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat

prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.
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Articol unic. — Luând în considerare Opinia nr. 4c-22/156,

adoptată de Comisia pentru afaceri europene în ședința din

15 martie 2022, Camera Deputaților:

1. susține Comunicarea Comisiei către Parlamentul

European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și

Social European și Comitetul Regiunilor de prezentare a HERA,

Autoritatea Europeană pentru Pregătire și Răspuns în caz de

Urgență Sanitară, următorul pas către realizarea uniunii

europene a sănătății;

2. subliniază că eficiența noii Autorități Europene pentru

Pregătire și Răspuns în caz de Urgență Sanitară depinde de

capacitatea de reacție a cadrului instituțional de asistență

medicală al Uniunii și de capacitatea statelor membre de a

acționa concertat;

3. subliniază importanța consolidării capacităților de

cercetare și producție proprii de medicamente și vaccinuri ale

Uniunii Europene, obiective pentru atingerea cărora Autoritatea

Europeană pentru Pregătire și Răspuns în caz de Urgență

Sanitară poate beneficia de un parteneriat sistematic cu toate

statele membre;

4. subliniază importanța construirii cât mai rapide a unei

uniuni europene a sănătății prin consolidarea cadrului colectiv

de securitate sanitară și prin asigurarea convergenței sistemelor

sanitare din statele membre;

5. recomandă organizarea de programe educative pentru

îmbunătățirea cunoștințelor de biologie ale copiilor și tinerilor din

Uniune, în special din zonele rurale, astfel încât să fie în măsură

să adopte comportamente potrivite în cazul unei epidemii;

6. recomandă identificarea de căi de cooperare specifice cu

țările din Balcanii de Vest și din Parteneriatul Estic, pentru a

sprijini accesul acestora la contramăsurile medicale esențiale

necesare în caz de criză;

7. subliniază utilitatea elaborării de recomandări operaționale

de către Autoritatea Europeană pentru Pregătire și Răspuns în

caz de Urgență Sanitară pentru situații specifice;

8. recomandă sprijinirea campaniilor europene de combatere

a dezinformării și a știrilor false care au ca efect reținerea

cetățenilor în a folosi produsele pentru diagnosticarea,

prevenirea, tratarea sau protecția împotriva bolilor;

9. solicită stabilirea unui sistem clar și cuprinzător de

indicatori de performanță pentru activitatea Autorității Europene

pentru Pregătire și Răspuns în caz de Urgență Sanitară,

încadrat în obligațiile de raportare;

10. recomandă elaborarea de măsuri care să asigure

utilizarea judicioasă și transparența deplină a utilizării fondurilor

alocate pentru Autoritatea Europeană pentru Pregătire și

Răspuns în caz de Urgență Sanitară. 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaților în ședința din 23 martie 2022, cu respectarea prevederilor
art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

VASILE-DANIEL SUCIU

București, 23 martie 2022.

Nr. 22.



PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A  D E P U T A Ț I L O R

H O T Ă R Â R E

privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Decizie 

a Parlamentului European și a Consiliului 

privind Anul european al tineretului 2022 — COM(2021) 634

În temeiul prevederilor art. 67 și ale art. 148 din Constituția României,

republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament și Guvern

în domeniul afacerilor europene și ale art. 163—188 din Regulamentul Camerei

Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat,

cu modificările și completările ulterioare,

Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Luând în considerare Opinia nr. 4c-22/155, adoptată de

Comisia pentru afaceri europene în ședința din 15 martie 2022, Camera

Deputaților:

1. susține propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului

privind Anul european al tineretului 2022;

2. subliniază că Anul european al tineretului este o ocazie excelentă de a

valorifica potențialul Programului Erasmus+ într-o viziune globală, prin deschiderea

sa mai curajoasă către Asia, Africa și America de Sud; 

3. recomandă ca Anul european al tineretului să ofere oportunități pentru

susținerea unei stări de sănătate excelente a tinerilor, prin promovarea activităților

sportive și recreative în aer liber și a unei diete sănătoase;

4. recomandă sprijinirea tineretului din mediul rural, în special a celui din

zone izolate sau defavorizate, pentru a fi implicat în inițiative culturale și de

educație nonformală, pentru a constitui comunități bazate pe cunoaștere și a-și

întări sentimentul de apartenență la spațiul european;

5. recomandă antrenarea mediului de afaceri în crearea unui spațiu care să

permită tinerilor să transforme provocările în oportunități, într-un spirit

antreprenorial;

6. recomandă ca valoarea adăugată europeană să se regăsească în acțiuni

care au caracter transnațional și să producă un impact vizibil și imediat

pentru tineri;

7. recomandă utilizarea Anului european al tineretului pentru dezvoltarea

unor mecanisme care să favorizeze dialogul Uniunii cu tinerii, spre a veni astfel în

întâmpinarea dorinței acestora de a participa la definirea direcției către care ar

trebui să se îndrepte Uniunea Europeană;

8. susține crearea unui veritabil spațiu european de învățare până în 2025,

în care frontierele să nu reprezinte bariere în calea educației, cu valorificarea

experienței statelor membre și prin efortul conjugat al tuturor forțelor politice; 

9. recomandă ca mecanismele de monitorizare și evaluare să fie puse în

practică cu sprijinul Comisiei Europene, astfel încât să nu sporească excesiv

povara administrativă a statelor membre.

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaților în ședința din
23 martie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția
României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

VASILE-DANIEL SUCIU

București, 23 martie 2022.

Nr. 23.
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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

pentru aprobarea Ghidului specific — Condiții de accesare a fondurilor europene 

aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte

PNRR/2022/C5/1/A.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 1 — Schema de granturi 

pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, 

operațiunea A.1 — Renovarea integrată (consolidare seismică și renovarea energetică moderată) 

a clădirilor rezidențiale multifamiliale

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui

instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 și ale

Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de

redresare și reziliență,

luând în considerare prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional

și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru

modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului

național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul

Mecanismului de redresare și reziliență,

ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea

fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență

necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și

reziliență,

având în vedere Referatul de aprobare nr. 37.857 din 24.03.2022 al Direcției generale dezvoltare regională și infrastructură,

și Avizul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 32.953 din 22.03.2022,

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,

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

Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emite următorul ordin:
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Art. 1. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se

aprobă Ghidul specific — Condiții de accesare a fondurilor

europene aferente Planului național de redresare și reziliență în

cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.1/1,

componenta 5 — Valul renovării, axa 1 — Schema de granturi

pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale

multifamiliale, operațiunea A.1 — Renovarea integrată

(consolidare seismică și renovarea energetică moderată) a

clădirilor rezidențiale multifamiliale, având cuprinsul prevăzut în

anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,

Cseke Attila-Zoltán

București, 24 martie 2022.

Nr. 442.

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 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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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 anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare 

în Domeniul Energiei nr. 119/2021 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul 

de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, 

pentru Societatea Distribuție Energie Electrică Romania — S.A.

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile

aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022—31 martie 2023, precum și

pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) și alin. (5), precum și ale art. 9 alin. (1) lit. ab) 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 următorul ordin:

Art. I. — Anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Autorității

Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2021

privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție

a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă,

pentru Societatea Distribuție Energie Electrică Romania — S.A.,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1148 din

2 decembrie 2021, se modifică și se înlocuiește cu anexa care

face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. — Operatorul concesionar de distribuție a energiei

electrice, Societatea Distribuție Energie Electrică Romania —

S.A., duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar

entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de

Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea

acestora.

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

României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 aprilie 2022. 

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriță

București, 23 martie 2022.

Nr. 28.

ANEXĂ
(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 119/2021)

Tarife specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice practicate 

de Societatea Distribuție Energie Electrică Romania — S.A., 

valabile începând cu data de 1 aprilie 2022

Tarifele nu conțin taxa pe valoarea adăugată.

Operator de distribuție concesionar

Nivel de

tensiune

Tarif specific

(lei/MWh)

Societatea Distribuție Energie Electrică Romania — S.A.    

Zona     

Muntenia Nord

IT 23,35

MT 56,70

JT 175,26

Societatea Distribuție Energie Electrică Romania — S.A.    

Zona     

Transilvania Nord

IT 23,77

MT 57,49

JT 144,73

Societatea Distribuție Energie Electrică Romania — S.A.    

Zona     

Transilvania Sud

IT 24,63

MT 54,52

JT 158,84
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AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

O R D I N

pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare 

în Domeniul Energiei nr. 120/2021 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul 

de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, 

pentru Societatea Distribuție Energie Oltenia — S.A.

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile

aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022—31 martie 2023, precum și

pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) și alin. (5), precum și ale art. 9 alin. (1) lit. ab) 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 următorul ordin:

Operator de distribuție concesionar

Nivel de

tensiune

Tarif specific

(lei/MWh)

Societatea Distribuție Energie Oltenia — S.A.

IT 33,36

MT 66,84

JT 171,73

Art. I. — Anexa la Ordinul președintelui Autorității Naționale

de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 120/2021 privind

aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a

energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă,

pentru Societatea Distribuție Energie Oltenia — S.A., publicat

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1148 din

2 decembrie 2021, se modifică și se înlocuiește cu anexa care

face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. — Operatorul concesionar de distribuție a energiei

electrice, Societatea Distribuție Energie Oltenia — S.A., duce la

îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile

organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare

în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

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

României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 aprilie 2022. 

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriță

București, 23 martie 2022.

Nr. 29.

ANEXĂ
(Anexa la Ordinul nr. 120/2021) 

Tarife specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice practicate 

de Societatea Distribuție Energie Oltenia — S.A., valabile începând cu data de 1 aprilie 2022

Tarifele nu conțin taxa pe valoarea adăugată.

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

O R D I N

pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare 

în Domeniul Energiei nr. 121/2021 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul 

de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, 

pentru Societatea E-Distribuție Banat — S.A.

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile

aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022—31 martie 2023, precum și

pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei,
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în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) și alin. (5), precum și ale art. 9 alin. (1) lit. ab) 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 următorul ordin:

Art. I. — Anexa la Ordinul președintelui Autorității Naționale

de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 121/2021 privind

aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a

energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă,

pentru Societatea E-Distribuție Banat — S.A., publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1148 din 2 decembrie

2021, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte

integrantă din prezentul ordin.

Art. II. — Operatorul concesionar de distribuție a energiei

electrice, Societatea E-Distribuție Banat — S.A., duce la

îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile

organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare

în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

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

României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 aprilie 2022. 

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriță

București, 23 martie 2022.

Nr. 30.

ANEXĂ 
(Anexa la Ordinul nr. 121/2021)

Tarife specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice practicate 

de Societatea E-Distribuție Banat — S.A., valabile începând cu data de 1 aprilie 2022

Tarifele nu conțin taxa pe valoarea adăugată.

Operator de distribuție concesionar

Nivel de

tensiune

Tarif specific

(lei/MWh)

Societatea E-Distribuție Banat — S.A.

IT 17,90

MT 51,01

JT 147,89

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

O R D I N

pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare 

în Domeniul Energiei nr. 122/2021 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul 

de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, 

pentru Societatea E-Distribuție Dobrogea — S.A.

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile

aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022—31 martie 2023, precum și

pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) și alin. (5), precum și ale art. 9 alin. (1) lit. ab) 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 următorul ordin:

Art. I. — Anexa la Ordinul președintelui Autorității Naționale

de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 122/2021 privind

aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a

energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă,

pentru Societatea E-Distribuție Dobrogea — S.A., publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1148 din 2 decembrie
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2021, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte

integrantă din prezentul ordin.

Art. II. — Operatorul concesionar de distribuție a energiei

electrice, Societatea E-Distribuție Dobrogea — S.A., duce la

îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile

organizatorice din cadrul Autorității Naționale de

Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea

acestora.

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

României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 aprilie 2022. 

Operator de distribuție concesionar

Nivel de

tensiune

Tarif specific

(lei/MWh)

Societatea E-Distribuție Dobrogea — S.A.

IT 26,36

MT 59,71

JT 173,28

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriță

București, 23 martie 2022.

Nr. 31.

ANEXĂ 
(Anexa la Ordinul nr. 122/2021)

Tarife specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice practicate 

de Societatea E-Distribuție Dobrogea — S.A., valabile începând cu data de 1 aprilie 2022

Tarifele nu conțin taxa pe valoarea adăugată.
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