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Parlamentul Romaniei

Senat
Comisia pentru energie, infrastructura 
energetica resurse minerale 
Nr. XXI/115/21.07.2020

RAPORT
asupra Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanfei de urgenfa a Guvernului nr.106/2020 

pentru modificarea completarea Legii energiei electrice a gazelor naturale nr.123/2012, 
precum pentru modificarea unor acte normative

L415/2020

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, Comisia pentru energie, infrastructura energetica §i resurse minerale, prin adresa 
nr.L415/2020, a fost sesizata, de catre Biroul Permanent al Senatului, in vederea dezbaterii §i elaborarii 
raportului asupra Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanfei de urgen(a a Guvernului 
nr.106/2020 pentru modificarea ^i completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale 
nr.123/2012, precum si pentru modificarea unor acte normative.

Dezbaterile au avut loc m ^edinja comisiei din data de 21 iulie 2020, desfa^urata prin mijloace 
electronice, in conformitate cu procedura aprobata de Biroul Permanent al Senatului, in prezen^a 
majoritatii senatorilor.

in conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, la dezbaterea proiectului de lege a participat, on-line, din partea Ministerului 
Economiei, Energiei §i Mediului de Afaceri, secretar de stat Nicolae Havrilef

Proiectul de lege are ca obiect modificarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 
123/2012, in sensul introducerii unui program de ofertare obligatorie a gazelor naturale, care sa cuprinda 
repartizarea cantitafilor ofertate pe produse standardizate lunare, trimestriale, semestriale §i anuale, astfel 
incat sa fie asigurate conditiile de competilie, transparenfa §i nediscriminare pentru tofi potenfialii 
cumparatori, avand in vedere faptul ca fumizarea gazelor naturale la pref reglementat in baza 
contractelor cadru pentru clientii casnici este cuprinsa in activitatile aferente pietei reglementate pana la 
data de 30 iunie 2020, ulterior acestei date piata urmand a fi liberalizata complet.

Consiliul Legislativ avizeaza favorabil.
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Comisia economica, industrii servicii, Comisia pentru afaceri europene §i Comisia pentru 
buget, finance, activitate bancara si piatd de capital au transmis aviz favorabil cu un amendament 
admis.

in urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotarat, cu majoritatea voturilor senatorilor.prezen^i, 
sa adopte raport de admitere cu amendamente admise amendamente respinse care se regasesc in 
anexa nr.l, respectiv anexa nr.2 la raport.

in raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare 
§i urmeaza sa fie votat in conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din Constitulia Romaniei.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(2) din Constitu^ia Romaniei §i ale art.92, alin.(7), pct.l din 
Regulamentul Senatului, republican Senatul este prima Camera sesizata.

iPre^editUe
Senator Gheprg le Marin

Secretar
Senator Miron Alexandt^Smarandache
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Anexa la Raportul nr.XXI/415/21,06.2020Comisia pentru energie, infrastructura energetica resurse minerale
C

AMENDAMENT ADMIS

la Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanfei de urgenfa a Guvernului nr.106/2020 pentru modificarea $i completarea Legii 
energiei electrice a gazelor naturale nr.123/2012, precum pentru modificarea unor acte normative

(L415/2020)

ObservatiiNr.
crt.

Text proiect de lege Amendament admis

Prin amendament se realizeaza 
o clarificare a modului de 
calcul a cotei procentuale.

La punctul 7, art.177, lit.b) a alin.(3^^) se modiflca 
§i va aveau urmatorul cuprins:

1. 7. La articolul 177, alineatele (3^®)-(3^^) se 
modiflca $i vor avea urmatorul cuprins:

(3**) b) pentru perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 
2022 cantitatile de gaze naturale prevazute la lit. a) 
reprezinta o cota procentuala de 40% din producpa 
anuala inregistrata in anul anterior ofertarii, cu 
exceptia consumului tehnologic §i a'consumului 
propriu;

(3^^ ) b) pentru perioada 1 iulie 2020-31 decembrie ; 
2022 cantitatile de gaze naturale prevazute la lit. a) 
reprezinta o cota procentuala de 40% din produc^ia 
anuala inregistrata in anul anterior ofertarii, cu 
exceplia consumului tehnologic si a consumului 
propriu, pentru anii 2021 si 2022; pentru perioada 
1 iulie 2020 - 31 decembrie 2020 cota procentuala 
de 40% se calculeaza din productia anuala a 
anului 2019, luand in considerare produsele care 
se pot oferta incepand cu data de 1 iulie 2020.

Amendament propus de senator Marin Gheorghe si 
adoptat cu majoritate de voturi.
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Comisia pentru energie, infrastructura energetica si resurse minerale Anexa nr.2 la Raportul nr.XXI/115/21.06.2020

AMENDAMENT RESPINS

la proiectul de lege privind aprobarea Ordonan^ei de urgen^a a Guvernului iir.106/2020 pentru modiHcarea $i completarea Legii 
energiei electrice a gazelor naturale nr.123/2012, precum pentru modificarea unor acte normative

(L415/2020)

Nr. Text proiect de lege Amendament respins Observafii
crt.
1. Amendamentul a fost propus prin 

avizele Comisiei economice, 
Comisiei de buget si Comisiei 
pentru
Amendamentul a fost respins cu 
majoritate de voturi.
Prin titlul ordonantei se prevede 
explicit si modificarea altor acte 
normative. Mai mult, ordonanta si-a 
produs efectele, ea fiind valabila 
doar pentru perioada starii de alerta.

Art.IV. Taxele aferente autorizatiilor de exploatare 
a jocurilor de noroc prevazute in Ordonanta de 
urgenfa a Guvernului nr, 77/2009 privind 
organizarea $i expioatarea jocurilor de noroc, 
aprobata cu modificari §i completari prin Legea 
nr.246/2010,

Art.IV se abroga

afaceri europene.

cu modificariie $i completarile 
ulterioare, nu sunt datorate de catre operatorii care 
exploateaza jocuri de noroc tradifionale pe perioada 
starii de alerta, instituita prin Hotararea Guvernului 
nr. 394/2020 privind declararea starii de alerta $i 
masurile care se aplica pe durata acesteia pentru 
prevenirea $i combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, cu modificariie §i completarile 
ulterioare, prelungita prin Hotararea Guvernului 
nr.476/2020 privind preiungirea starii de alerta pe 
teritoriul Romaniei $i masurile care se aplica pe 
durata acesteia pentru prevenirea §i combaterea 
efectelor pandemiei
19, in care activitatea desfa^urata de ace$tia este 
suspendata.

de COVID-
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