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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.128/2020 privind 

unele masuri pentru instituirea Programului national de racordare a 

populatiei si clientilor noncasnici la sistemul inteligent de distributie
a gazelor naturale

Senatul adopta prezentul proiect de lege

Articol unic.- Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 128 din 

31 iulie 2020 privind unele masuri pentru instituirea Programului national de 

racordare a populatiei si clientilor noncasnici la sistemul inteligent de distributie a 

gazelor naturale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.700 

din 4 august 2020, cu urmatoarele modificari:

1. Titlul ordonantei de urgenta va avea urmatorul cuprins:
„Ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru instituirea 

Programului national de racordare a populatiei §i clientilor noncasnici la sistemul 
inteligent de distributie a gazelor naturale”

2. La articolul 1, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
„Art.l.- (1) Se instituie Programul national de racordare a populatiei §i 

clientilor noncasnici la sistemul inteligent de distributie a gazelor naturale, denumit 
in continuare program national, care are drept obiectiv general reducerea emisiilor 

de noxe in atmosfera ca urmare a utilizarii combustibilului solid pentru asigurarea 

incalzirii cladirilor de locuit, a asigurarii apei calde menajere, dar §i a prepar^ii 
hranei, precum §i imbunatatirea calitatii serviciului public de alimentare cu energie 

termica, dar §i de utilizare a gazelor naturale in procesele de productie sau 

activitatea curenta de catre clientii noncasnici.”
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3. La articolul 2, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
„Art.2.- Prin sistem inteligent de distributie a gazelor naturale, in sensul 

prezentei ordonan^e de urgen^a, se in^elege acel sistem de distribu^ie a gazelor 

naturale format din conducte, racorduri, inclusiv contoare inteligente §i care 

asigura cel pu^in una dintre urmatoarele flinctionalitati:”

4. La articolul 5 alineatul (1), literele a) - c) vor avea urmatorul cuprins:
„a) infiinlarea re^elelor de distribulie inteligenta a gazelor naturale pentru 

racordarea consumatorilor casnici §i a clienlilor noncasnici;
b) extinderea re^elelor de distribulie inteligenta a gazelor naturale pentru 

racordarea consumatorilor casnici §i a clien^ilor noncasnici, cu condi^ia ca sistemul 
inteligent de distribulie a gazelor naturale sa fie proprietatea publica a unitalilor 

administrativ-teritoriale, denumite in continuare UAT, §i extinderea re^elei 
inteligente de distribu^ie a gazelor naturale sa nu constitute obliga^ia de a investi 
pentru operatorii re^elei de distribu^ie a gazelor naturale existente. Extinderea 

retelelor de distribulie a gazelor naturale poate sa con^ina in cadnil aceluia§i 
protect §i activitali de transformare a re^elei existente de distribu^ie a gazelor 

naturale in sistem inteligent de distribu^ie a gazelor naturale, cu condi^ia ca 

sistemul existent sa fie proprietatea publica a UAT §i, dupa caz, operatorul licenliat 
al sistemului de distribulie existent sa nu aiba prevazuta obligalia de a realiza 

investi^ii similare in sistemul existent de distribu^ie a gazelor naturale;
c) transformarea re^elelor de distributie a gazelor naturale existente in 

sisteme inteligente de distributie a gazelor naturale pentru racordarea 

consumatorilor casnici §i a clienlilor noncasnici, cu condi^ia ca sistemul existent de 

distribute a gazelor naturale sa fie proprietatea publica a UAT §i transformarea 

refelei inteligente de distribufie a gazelor naturale sa nu constitute obligafia de a 

investi pentru operatorii refelei de distribute a gazelor naturale existente. 
Transformarea refelei de distribute a gazelor naturale existente in sistem inteligent 
de distribute poate sa contna in cadrul aceluia§i protect §i activitafi eligibile de 

extindere a sistemului inteligent de distribute a gazelor naturale, cu condita ca 

sistemul existent sa fie proprietatea publica a UAT dupa caz, operatorul de 

distribute existent sa nu aiba prevazuta obligata de a realiza investiti similare in 

sistemul existent de distribute a gazelor naturale.”
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5. La articolul 5 alineatul (2), litera b) va avea urmatorul cuprins:
„b) UAT-urile in parteneriat depun o singura cerere de finan^are §i un 

proiect sau proiecte separate ale UAT-urilor pentru care solu^ia tehnica, precum §i 
celelalte elemente ale proiectului sunt elaborate in mod unitar §i pentru care se 

realizeaza un sistem comun de operare a re^elei inteligente de distribu^ie a gazelor 

naturale.”

6. La articolul 6, alineatul (2) se abroga.

7. La articolul 6, alineatele (7) si (8) vor avea urmatorul cuprins:
„(7) Cheltuielile privind proiectarea, executarea si punerea in functiune a 

instalatiei de utilizare a gazelor naturale, astfel cum este definita la art. 100 pct.54 

din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si 
completarile ulterioare, pentru consumatorii casnici, §i clienlii noncasnici sunt in 

sarcina exclusiva a acestora.
(8) Cheltuielile privind proiectarea, executarea si punerea in funcliune a 

instala^iei de utilizare a gazelor naturale, precum §i cheltuielile de refacere a 

cladirilor afectate de realizarea instalaliei de utilizare, inclusiv utilitalile aferente 

acestora §i altele asemenea pentru clienli noncasnici din sectorul public sunt 
cheltuieli eligibile, cu conditia ca acestea sa fie aferente cladirilor proprietate 

publica.”
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Acest protect de lege a fost adoptat de Senat in §iedin(a din 2 septembrie 

2020, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constitu^ia 

Romaniei, republicata.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI
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