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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR SENATUL

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgen^a a Guvernului 

nr. 128/2020 privind unele masuri pentru aprobarea Programului 

national de racordare a populafiei clientilor noncasnici la sistemul 

inteligent de distributie a gazelor naturale

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului 

nr. 128 din 31 iulie 2020 privind unele masuri pentru aprobarea 

Programului national de racordare a populatiei §i 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 se modifica §i 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) se modifica §i va avea 

urmatorul cuprins:
„Art. 1. - (1) Se instituie Programul national de racordare a 

populatiei §i clientilor noncasnici la sistemul inteligent de distribute a
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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 prepararii hranei, precum 

§i imbunata^irea calita|ii serviciului public de alimentare cu energie 

termica, dar §i de utilizare a gazelor naturale in procesele de produc^ie sau 

activitatea curenta de catre clientii noncasnici.”

3. La articolul 2, partea introductiva si literele a) si b) se 

modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 2. - Prin sistem inteligent de distribufie a gazelor naturale, 

in sensul prezentei ordonan^e de urgenta, se in|elege acel sistem de 

distribu^ie a gazelor naturale format din ansamblul de conducte, armaturi, 
instalatii, racorduri, precum si alte asemenea componente de la statiile de 

reglare-masurare-predare ale Sistemului national de transport al gazelor 

naturale pana la posturile de reglare-masurare ale consumatorului final, 
inclusiv contoare de masurare gaze naturale inteligente §i care asigura cel 

pu^in una dintre urmatoarele func|ionalitali:
a) utilizarea instrumentelor inteligente in domeniul masurarii 

presiunii §i debitelor, contorizarii, inspec^iei interioare a conductelor de 

distribu^ie a gazelor naturale, odorizarii, protec^iei catodice, filtrarii si, 
dupa caz, uscarii, incalzirii gazelor naturale, reac^iilor anticipative, 
trasabilita^ii sistemului de distribu^ie a gazelor naturale, dar si de colectare 

si procesare automata si de transmisie a datelor de la distanta, in vederea 

functionary in conditii de eficienta si siguranta a sistemului de distributie 

a gazelor naturale;
b) utilizarea tehnologiilor IT si a inteligentei artificiale integrate 

care permit integrarea activitatilor participan^ilor pe pia^a gazelor naturale 

in procesele de colectare si transmitere a informatiilor, distribu^iei, 
stocarii in conducta §i utilizarii gazelor naturale prin participarea activa a 

utilizatorilor sistemului la cre§terea eficientei sistemului inteligent de 

distributie a gazelor naturale;”

4. La articolul 4, alineatul (6) se modifica si va avea 

urmatorul cuprins:
„(6) Sursele de fmantare pentru cheltuielile aferente 

contractelor/deciziilor/ordinelor de fmantare pentru proiectele care nu pot 

fi incluse la fmantare prin mecanisme specifice prevazute de legisla^ia 

europeana aplicabila pentru perioada 2021-2027 raman cheltuieli
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definitive ale bugetului de stat pentru dezvoltarea sistemelor de distributie 

a gazelor naturale.”

5. La articolul 5, literele a) - c) ale alineatului (1), litera b) a 

alineatului (2) si alineatul (4) se modifica si vor avea urmatorul 

cuprins:
„a) infiintarea re^elelor de distributie inteligenta a gazelor 

naturale pentru racordarea consumatorilor casnici §i a clientilor
noneasmci;

b) extinderea retelelor de distributie inteligenta a gazelor naturale 

pentru racordarea consumatorilor casnici §i a clientilor noncasnici, cu 

conditia ca sistemul inteligent de distributie a gazelor naturale sa fie 

proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale, denumite in 

continuare UAT,
c) transformarea retelelor de distributie a gazelor naturale 

existente in sisteme inteligente de distributie a gazelor naturale pentru 

racordarea consumatorilor casnici §i a clientilor noncasnici, cu conditia ca 

sistemul existent de distributie a gazelor naturale sa fie proprietatea 

publica a DAT.

b) parteneriatele constitute prin asocierea autoritadlor publice 

locale prin hotarare de consiliu local, in vederea realizarii distribudilor 

inteligente de gaze si concesionarea acestora catre un operator licentiat; 

acestea depun o singura cerere de finamare, studii de fezabilitate si 
proiecte separate sau comune, pentru care solutiile tehnice, precum si 
celelalte elemente ale proiectelor sunt elaborate in mod unitar si pentru 

care se realizeaza un sistem comun de operare a retelelor inteligente de 

distributie a gazelor naturale;

(4) Autoritatea de management pentru POIM stabile§te conditiile 

specifice pe care trebuie sa le indeplineasca beneficiarii in conformitate 

cu prevederile legislatiei europene in vigoare.”

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

7. La articolul 6, alineatele (4), (7) §i (8) se modifica si vor 

avea urmatorul cuprins:
„(4) Imobilele teren §i/sau cladire pe care urmeaza sa fie 

amplasate sistemele inteligente de distributie a gazelor naturale sunt puse
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la dispoz4ia beneficiarului proiectului. In acest sens, beneficiarul 

finanlarii trebuie sa aiba dreptul de concesiune/dreptul de 

superficie/dreptul de administrare/dreptul de folosinta ori acorduri sau 

avize asupra imobilului unde se realizeaza investitia, pe durata de viata a 

sistemului incepand cu data previzionata pentru efectuarea pla^ii finale in 

cadml proiectului.

(7) Cheltuielile privind proiectarea, executarea §i punerea in 

funcliune a instala^iei de utilizare a gazelor naturale, astfel cum este defmita 

la art. 100 pet. 54 din Legea energiei electrice §i a gazelor naturale 

nr. 123/2012, cu modificarile §i completarile ulterioare, pentru consumatorii 

casnici §i clientii noncasnici sunt in sarcina exclusiva a acestora.
(8) Cheltuielile privind proiectarea, executarea §i 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 utilita^ile aferente acestora §i altele asemenea pentru clienli 

noncasnici din sectoral public sunt cheltuieli eligibile, cu condifia ca 

acestea sa fie aferente cladirilor proprietate publica.”

8. La articolul 8, alineatul (3) si litera b) a alineatului (4) se 

modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(3) in termen de maximum 2 ani de la data intocmirii 

procesului-verbal de recep^ie la terminarea lucrMlor obiectivului de 

investilie, beneficiarul fmanlarii, prin operatorul serviciului de utilitate 

publica a gazelor naturale, are obligalia de a asigura operarea sistemului 

inteligent de distribu^ie a gazelor naturale, inclusiv racordarea 

consumatorilor la sistemul inteligent de distribu|ie a gazelor naturale.

b) delegarea serviciului public de operare a re^elelor inteligente 

de distribu^ie de gaze naturale unui operator licentiat in distributia de gaze 

naturale, selectat prin procedura de selectie si incheierea unui contract de 

concesiune in conditiile legii;”
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Aceastd lege a fast adoptatd de Parlamentul Romdniei, 
cu respectarea prevederilor art. 75 §i ale art. 76 alin. (2) din Constitutia 

Romdniei, republicatd.
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