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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

 
 
 

COMISIA PENTRU INDUSTRII   COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
ȘI SERVICII     ȘI AMENAJAREA TERITOIULUI 

    Nr. 4c-3/425/2020      Nr. 4c-7/389/2020 
 
 

București, 21.09.2020 
  

 
 

BIROUL PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 
 

 
 Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.128/2020 privind unele măsuri 

pentru aprobarea Programului naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor 

noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale, transmis cu adresa 

nr. P.L.x. 498/2020 din data de 8 septembrie 2020. 

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 

ale art. 91 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera 

Deputaților este Cameră decizională. 

 

 

PREȘEDINTE,     PREȘEDINTE, 
SORIN-IOAN BUMB    ANGELICA FĂDOR 

 
 
 

40744
Conform cu Originalul
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

 
 
 

COMISIA PENTRU INDUSTRII   COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
ȘI SERVICII     ȘI AMENAJAREA TERITOIULUI 

    Nr. 4c-3/425/2020      Nr. 4c-7/389/2020 
 

 
București, 21.09.2020 

 
 

 

R A P O R T   C O M U N  

asupra proiectului lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.128/2020 privind unele măsuri pentru aprobarea Programului 

naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent 

de distribuţie a gazelor naturale  

 
 

 În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul 
de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.128/2020 privind 
unele măsuri pentru aprobarea Programului naţional de racordare a populaţiei şi 
clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale, transmis 
cu adresa nr. P.L.x. 498/2020 din data de 8 septembrie 2020. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.733/29.07.2020, avizează favorabil proiectul 
de ordonanță cu observații și propuneri. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, în sedința din 02 septembrie 
2020 a adoptat proiectul de lege. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului general 
privind aprobarea şi includerea la finanţarea din fonduri europene a Programului 
naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de 
distribuţie a gazelor naturale, cu obiectivul de a reduce emisiile de noxe în atmosferă, 
ca urmare a utilizării combustibilului solid pentru asigurarea încălzirii clădirilor de 
locuit, a asigurării apei calde menajere dar şi a preparării hranei, precum şi de a 
îmbunătăţi serviciul public de alimentare cu energie termică şi de utilizare a gazelor 
naturale în procesele de producţie sau în activitatea curentă a clienţilor noncasnici.
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 În temeiul art. 61, 63 și art. 129 alin. (1) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului a examinat proiectul de lege în 
ședința online din 21 septembrie 2020. La lucrările ședinței comune au fost prezenți 
deputați conform listelor de prezență. 
 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea 
proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.128/2020 privind unele măsuri pentru aprobarea Programului naţional de 
racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a 
gazelor natural cu amendamente admise prevăzute în anexa nr. 1 și amendamente 
respinse prevăzute în anexa nr. 2, anexe care fac parte integrantă din prezentul raport. 
 La lucrările ședinței a participat în calitate de invitat doamna Carmen Moraru 
– secretar de stat în cadrul Ministerului Fondurilor Europene. 
 În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare.  
 Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 
91 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera 
Deputaților este Cameră decizională. 
 

 
 
 
 

PREȘEDINTE,     PREȘEDINTE, 
SORIN-IOAN BUMB    ANGELICA FĂDOR  

 
 
 
 
 

SECRETAR,     SECRETAR, 
ADNAGI SLAVOLIUB  BUCURA-OPRESCU SIMONA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Șef birou, Cristina Neicu,      Expert parlamentar, Sergiu Pahonțu 
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Anexa nr. 1 
 

AMENDAMENTE ADOPTATE 
 

Nr. 
Crt. 

OUG nr. 128/2020 Text adoptat de Senat Amendamente adoptate/autor Motivare 

1.   LEGE 
pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 
128/2020 privind unele măsuri 
pentru instituirea Programului 

naţional de racordare a populaţiei 
şi clienţilor noncasnici la sistemul 
inteligent de distribuţie a gazelor 

naturale 

LEGE 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 128/2020 privind unele 
măsuri pentru aprobarea Programului 
naţional de racordare a populaţiei şi 
clienţilor noncasnici la sistemul inteligent 
de distribuţie a gazelor naturale 

La redactarea titlului legii, 
se utilizează elementele de 
identificare ale Guvernului 
nr. 128/2020, astfel cum 
aceasta a fost publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

2.   Articol unic.- Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 128 din 
31 iulie 2020 privind unele măsuri 
pentru instituirea Programului 
naţional de racordare a populaţiei şi 
clienţilor noncasnici la sistemul 
inteligent de distribuţie a gazelor 
naturale, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.700 
din 4 august 2020, cu următoarele 
modificări: 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 128 din 31 iulie 
2020 privind unele măsuri pentru 
aprobarea Programului naţional de 
racordare a populaţiei şi clienţilor 
noncasnici la sistemul inteligent de 
distribuţie a gazelor naturale, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.700 din 4 august 2020, cu următoarele 
modificări: 

La redactarea părţii 
introductive a art. unic al  
legii, se utilizează 
elementele de identificare 
ale Guvernului nr. 
128/2020, astfel cum 
aceasta a fost publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

3.   
 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ  
nr. 128 din 31 iulie 2020 privind unele 
măsuri pentru aprobarea Programului 

naţional de racordare a populaţiei şi 
clienţilor noncasnici la sistemul inteligent 

de distribuţie a gazelor naturale 

1. Titlul ordonanței de urgență va 
avea următorul cuprins: 
„Ordonanţă de urgenţă privind unele 
măsuri pentru instituirea 
Programului naţional de racordare a 
populaţiei şi clienţilor noncasnici la 
sistemul inteligent de distribuţie a 
gazelor naturale” 

1. Nemodificat  

4.   
 

2. La articolul 1, alineatul (1) va 
avea următorul cuprins: 

2. Nemodificat  



5 
 

Art. 1 - (1) Se aprobă Programul naţional 
de racordare a populaţiei şi clienţilor 
noncasnici la sistemul inteligent de 
distribuţie a gazelor naturale, denumit în 
continuare program naţional, care are 
drept obiectiv general reducerea emisiilor 
de noxe în atmosferă ca urmare a utilizării 
combustibilului solid pentru asigurarea 
încălzirii clădirilor de locuit, a asigurării 
apei calde menajere, dar şi a preparării 
hranei, precum şi îmbunătăţirea calităţii 
serviciului public de alimentare cu energie 
termică, dar şi de utilizare a gazelor 
naturale în procesele de producţie sau 
activitatea curentă de către clienţii 
noncasnici. 
 
 
(2) Programul naţional are de asemenea 
drept obiective specifice: 
a) creşterea standardelor de viaţă şi de 
locuit ale clienţilor noncasnici prin 
asigurarea unor servicii publice de înaltă 
calitate; 
b) asigurarea accesului la serviciul public 
de distribuţie a gazelor naturale în mod 
transparent şi nediscriminatoriu; 
c) asigurarea unor servicii publice de 
calitate superioară pentru alimentarea cu 
energie termică destinate clienţilor 
noncasnici; 
d) asigurarea utilizării gazelor naturale în 
procesele de producţie şi activitatea 
curentă pentru creşterea competitivităţii 
clienţilor noncasnici; 
e) asigurarea unor servicii publice de 

„Art.l. - (1) Se instituie Programul 
naţional de racordare a populaţiei şi 
clienţilor noncasnici la sistemul 
inteligent de distribuţie a gazelor 
naturale, denumit în continuare 
program naţional, care are drept 
obiectiv general reducerea emisiilor 
de noxe în atmosferă ca urmare a 
utilizării combustibilului solid 
pentru asigurarea încălzirii clădirilor 
de locuit, a asigurării apei calde 
menajere, dar şi a preparării hranei, 
precum şi îmbunătăţirea calităţii 
serviciului public de alimentare cu 
energie termică, dar şi de utilizare a 
gazelor naturale în procesele de 
producţie sau activitatea curentă de 
către clienţii noncasnici.” 
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alimentare cu energie termică de calitate 
superioară pentru unităţile de învăţământ, 
unităţile medicale, precum şi alte categorii 
de instituţii publice. 

5.   
 
 
Art. 2 - Prin sistem inteligent de distribuţie 
a gazelor naturale, în sensul prezentei 
ordonanţe de urgenţă, se înţelege acel 
sistem de distribuţie a gazelor naturale 
format din conducte, branşamente, 
inclusiv contoare inteligente şi care 
asigură cel puţin una dintre următoarele 
funcţionalităţi: 
 
 
 
 
 
 
 
a) utilizarea instrumentelor inteligente în 
domeniul măsurării presiunii şi debitelor, 
contorizării, inspecţiei interioare a 
conductelor de distribuţie a gazelor 
naturale, odorizării, protecţiei catodice, 
reacţiilor anticipative, trasabilităţii 
sistemului de distribuţie a gazelor 
naturale; 
 
 
 
 
 
 

3. La articolul 2, partea 
introductivă va avea următorul 
cuprins: 
„Art.2.- Prin sistem inteligent de 
distribuţie a gazelor naturale, în 
sensul prezentei ordonanţe de 
urgenţă, se înţelege acel sistem de 
distribuţie a gazelor naturale format 
din conducte, racorduri, inclusiv 
contoare inteligente şi care asigură 
cel puţin una dintre următoarele 
funcţionalităţi:” 
 

3. La articolul 2, partea introductivă și 
literele a) și b) se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
„Art.2.- Prin sistem inteligent de 
distribuţie a gazelor naturale, în sensul 
prezentei ordonanţe de urgenţă, se înţelege 
acel sistem de distribuţie a gazelor naturale 
format din ansamblul de conducte, 
armături, instalații, racorduri, precum și 
alte asemenea componente de la  stațiile 
de reglare-măsurare-predare ale 
Sistemului național de transport al 
gazelor naturale până la posturile de 
reglare-măsurare ale consumatorului 
final, inclusiv contoare de măsurare gaze 
naturale inteligente şi care asigură cel 
puţin una dintre următoarele 
funcţionalităţi: 
a) utilizarea instrumentelor inteligente în 
domeniul măsurării presiunii şi debitelor, 
contorizării, inspecţiei interioare a 
conductelor de distribuţie a gazelor 
naturale, odorizării, protecţiei catodice, 
filtrării și, după caz, uscării, încălzirii 
gazelor naturale, reacţiilor anticipative, 
trasabilităţii sistemului de distribuţie a 
gazelor natural, dar și de colectare și 
procesare automată și de transmisie a 
datelor de la distanță, în vederea 
funcționării în condiții de eficiență și 
siguranță a sistemului de distribuție a 
gazelor naturale; 
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b) utilizarea tehnologiilor IT integrate care 
permit integrarea activităţilor 
participanţilor pe piaţa gazelor naturale în 
procesele de transmitere a informaţiilor, 
distribuţiei, stocării în conductă şi 
utilizării gazelor naturale prin participarea 
activă a utilizatorilor sistemului la 
creşterea eficienţei sistemului inteligent de 
distribuţie a gazelor naturale; 
 
 
 
 
 
c) utilizarea tehnologiilor care să asigure o 
fiabilitate sporită a aprovizionării cu gaze 
naturale, un acces continuu, sigur şi 
rentabil la gaze naturale, precum şi 
capacităţi tehnice pentru a oferi clienţilor 
servicii noi care să optimizeze consumul 
de gaze naturale. 

b) utilizarea tehnologiilor IT și a 
inteligenței artificiale integrate care 
permit integrarea activităţilor 
participanţilor pe piaţa gazelor naturale în 
procesele de colectare și transmitere a 
informaţiilor, distribuţiei, stocării în 
conductă şi utilizării gazelor naturale prin 
participarea activă a utilizatorilor 
sistemului la creşterea eficienţei 
sistemului inteligent de distribuţie a 
gazelor naturale;” 
Autori: Comisia pentru industrii și 
servicii, Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
 

6.  Art. 3 - Pentru implementarea programului 
naţional se desemnează Autoritatea de 
management pentru POIM care va exercita 
toate funcţiile şi atribuţiile prevăzute de 
legislaţia europeană aplicabilă, precum şi 
de legislaţia naţională. 

 Nemodificat  

7.  Art. 4 - (1) Pentru perioada de programare 
2014-2020, valoarea apelului de proiecte 
aferent programului naţional este egală cu 
valoarea în lei a unei alocări de 968.000 
mii lei, la cursul de schimb din data 
aprobării prin ordin de către ministrul 
fondurilor europene a ghidului 
solicitantului pentru dezvoltarea reţelelor 
inteligente de distribuţie a gazelor naturale 
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în vederea creşterii nivelului de 
flexibilitate, siguranţă, eficienţă în 
operare, precum şi de integrare a 
activităţilor de transport, distribuţie şi 
consum final. 
(2) Valoarea contractelor de finanţare care 
se pot încheia în cadrul programului 
naţional pentru perioada de programare 
2014-2020 este în limita valorii apelului de 
proiecte prevăzut la alin. (1), la care se 
aplică mecanismul de supracontractare 
prevăzut de art. 12 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind 
gestionarea financiară a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 
2014-2020, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 105/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
(3) Valoarea programului naţional pentru 
perioada de programare 2021-2027 este de 
3.872.000 mii lei echivalent în lei la cursul 
de schimb euro la data aprobării prin ordin 
de către ministrul fondurilor europene a 
ghidului solicitantului pentru racordarea 
populaţiei şi a clienţilor noncasnici la 
sistemul inteligent de distribuţie a gazelor 
naturale, cu condiţia aprobării prin 
decizia Comisiei Europene a programului 
operaţional în cadrul căruia va avea loc 
finanţarea. 
(4) Valoarea contractelor de finanţare care 
se pot încheia în cadrul programului 
naţional pentru perioada de programare 
2021-2027 este în limita valorii apelului 
naţional prevăzut la alin. (1). 
(5) Sursele de finanţare ale programului 
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naţional sunt constituite din fondurile 
externe nerambursabile în cadrul axei 
prioritare 8 "Sisteme inteligente şi 
sustenabile de transport al energiei 
electrice şi gazelor naturale" din cadrul 
POIM, din cofinanţarea aferentă bugetului 
de stat potrivit legislaţiei europene 
aplicabile, precum şi din bugetul de stat 
pentru diferenţa dintre valoarea întregului 
program naţional şi valoarea apelului 
supracontractat finanţat din POIM. 
 
 
(6) Sursele de finanţare pentru cheltuielile 
aferente contractelor/deciziilor/ordinelor 
de finanţare pentru proiectele care nu pot 
fi incluse la finanţare prin mecanisme 
specifice prevăzute de legislaţia europeană 
aplicabilă pentru perioada 2021-2027 
rămân cheltuieli definitive ale bugetului de 
stat. 
 
 
 
 
 
(7) Creditele de angajament şi creditele 
bugetare se cuprind în bugetul 
ordonatorului principal de credite cu rol de 
autoritate de management, în condiţiile art. 
9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 105/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. La articolul 4, alineatul (6) se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
„(6) Sursele de finanţare pentru 
cheltuielile aferente 
contractelor/deciziilor/ordinelor de 
finanţare pentru proiectele care nu pot fi 
incluse la finanţare prin mecanisme 
specifice prevăzute de legislaţia europeană 
aplicabilă pentru perioada 2021-2027 
rămân cheltuieli definitive ale bugetului de 
stat pentru dezvoltarea sistemelor de 
distribuție a gazelor naturale.” 
Autori: Comisia pentru industrii și 
servicii, Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
 

8.  Art. 5 - (1) În cadrul programului naţional 
se finanţează proiectele care vizează: 

4. La articolul 5 alineatul (1), 
literele a) - c) vor avea următorul 

5. La articolul 5, literele a) - c) ale 
alineatului (1), litera b) a alineatului (2) 
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a) înfiinţarea reţelelor de distribuţie 
inteligentă a gazelor naturale pentru 
racordarea consumatorilor casnici şi a 
clienţilor noncasnici de tipul instituţiilor 
publice, a operatorilor economici, 
precum şi a altor categorii de beneficiari 
noncasnici; 
b) extinderea reţelelor de distribuţie 
inteligentă a gazelor naturale pentru 
racordarea consumatorilor casnici şi a 
clienţilor noncasnici de tipul instituţiilor 
publice, a operatorilor economici, 
precum şi a altor categorii de beneficiari 
noncasnici, cu condiţia ca sistemul 
inteligent de distribuţie a gazelor naturale 
să fie proprietatea publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale, denumite în 
continuare UAT, şi extinderea reţelei 
inteligente de distribuţie a gazelor naturale 
să nu constituie obligaţia de a investi 
pentru operatorii reţelei de distribuţie a 
gazelor naturale existente. Extinderea 
reţelelor de distribuţie a gazelor naturale 
poate să conţină în cadrul aceluiaşi proiect 
şi activităţi de transformare a reţelei 
existente de distribuţie a gazelor naturale 
în sistem inteligent de distribuţie a gazelor 
naturale, cu condiţia ca sistemul existent 
să fie proprietatea publică a UAT şi, după 
caz, operatorul licenţiat al sistemului de 
distribuţie existent să nu aibă prevăzută 
obligaţia de a realiza investiţii similare în 
sistemul existent de distribuţie a gazelor 
naturale; 

cuprins: 
 
,,a) înfiinţarea reţelelor de distribuţie 
inteligentă a gazelor naturale pentru 
racordarea consumatorilor casnici şi 
a clienţilor noncasnici; 
 
 
 
b) extinderea reţelelor de distribuţie 
inteligentă a gazelor naturale pentru 
racordarea consumatorilor casnici şi 
a clienţilor noncasnici, cu condiţia ca 
sistemul inteligent de distribuţie a 
gazelor naturale să fie proprietatea 
publică a unităţilor administrativ-
teritoriale, denumite în continuare 
UAT, şi extinderea reţelei 
inteligente de distribuţie a gazelor 
naturale să nu constituie obligaţia 
de a investi pentru operatorii 
reţelei de distribuţie a gazelor 
naturale existente. Extinderea 
reţelelor de distribuţie a gazelor 
naturale poate să conţină în cadrul 
aceluiaşi proiect şi activităţi de 
transformare a reţelei existente de 
distribuţie a gazelor naturale în 
sistem inteligent de distribuţie a 
gazelor naturale, cu condiţia ca 
sistemul existent să fie 
proprietatea publică a UAT şi, 
după caz, operatorul licenţiat al 
sistemului de distribuţie existent 
să nu aibă prevăzută obligaţia de a 
realiza investiţii similare în 

și alineatul (4), se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
a) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
b) extinderea reţelelor de distribuţie 
inteligentă a gazelor naturale pentru 
racordarea consumatorilor casnici şi a 
clienţilor noncasnici, cu condiţia ca 
sistemul inteligent de distribuţie a gazelor 
naturale să fie proprietatea publică a 
unităţilor administrativ-teritoriale, 
denumite în continuare UAT; 
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c) transformarea reţelelor de distribuţie a 
gazelor naturale existente în sisteme 
inteligente de distribuţie a gazelor naturale 
pentru racordarea consumatorilor casnici 
şi a clienţilor noncasnici de tipul 
instituţiilor publice, a operatorilor 
economici, precum şi a altor categorii de 
beneficiari noncasnici, cu condiţia ca 
sistemul existent de distribuţie a gazelor 
naturale să fie proprietatea publică a UAT 
şi transformarea reţelei inteligente de 
distribuţie a gazelor naturale să nu 
constituie obligaţia de a investi pentru 
operatorii reţelei de distribuţie a gazelor 
naturale existente. Transformarea reţelei 
de distribuţie a gazelor naturale existente 
în sistem inteligent de distribuţie poate să 
conţină în cadrul aceluiaşi proiect şi 
activităţi eligibile de extindere a 
sistemului inteligent de distribuţie a 
gazelor naturale, cu condiţia ca sistemul 
existent să fie proprietatea publică a UAT 
şi, după caz, operatorul de distribuţie 
existent să nu aibă prevăzută obligaţia de a 
realiza investiţii similare în sistemul 
existent de distribuţie a gazelor naturale. 
 
 
 
(2) În cadrul programului naţional sunt 
eligibile următoarele categorii de 
beneficiari: 
a) UAT-urile; 
 

sistemul existent de distribuţie a 
gazelor naturale; 
c) transformarea reţelelor de 
distribuţie a gazelor naturale 
existente în sisteme inteligente de 
distribuţie a gazelor naturale pentru 
racordarea consumatorilor casnici şi 
a clienţilor noncasnici, cu condiţia ca 
sistemul existent de distribuţie a 
gazelor naturale să fie proprietatea 
publică a UAT şi transformarea 
reţelei inteligente de distribuţie a 
gazelor naturale să nu constituie 
obligaţia de a investi pentru 
operatorii reţelei de distribuţie a 
gazelor naturale existente. 
Transformarea reţelei de 
distribuţie a gazelor naturale 
existente în sistem inteligent de 
distribuţie poate să conţină în 
cadrul aceluiaşi proiect şi activităţi 
eligibile de extindere a sistemului 
inteligent de distribuţie a gazelor 
naturale, cu condiţia ca sistemul 
existent să fie proprietatea publică 
a UAT şi, după caz, operatorul de 
distribuţie existent să nu aibă 
prevăzută obligaţia de a realiza 
investiţii similare în sistemul 
existent de distribuţie a gazelor 
naturale.” 
 
 
 
 
 

 
 
 
c) transformarea reţelelor de distribuţie a 
gazelor naturale existente în sisteme 
inteligente de distribuţie a gazelor naturale 
pentru racordarea consumatorilor casnici 
şi a clienţilor noncasnici, cu condiţia ca 
sistemul existent de distribuţie a gazelor 
naturale să fie proprietatea publică a UAT. 
Autori: Comisia pentru industrii și 
servicii, Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...................................... 
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b) parteneriate constituite din UAT-uri, 
cu condiţia ca până la începerea etapei 
de operare a infrastructurii construite 
să se constituie în asociaţii de dezvoltare 
intercomunitară. UAT-urile în 
parteneriat depun o singură cerere de 
finanţare şi un proiect sau proiecte 
separate ale UAT-urilor pentru care soluţia 
tehnică, precum şi celelalte elemente ale 
proiectului sunt elaborate în mod unitar şi 
pentru care se realizează un sistem comun 
de operare a reţelei inteligente de 
distribuţie a gazelor naturale; 
 
 
 
 
 
c) asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară, cu condiţia ca să fie 
depusă o singură cerere de finanţare şi un 
proiect sau proiecte separate ale UAT-
urilor, pentru care soluţia tehnică, precum 
şi celelalte elemente ale proiectului sunt 
elaborate în mod unitar şi pentru care se 
realizează un sistem comun de operare a 
reţelei inteligente de distribuţie a gazelor 
naturale. 
(3) UAT-urile, UAT-urile în parteneriat, 
precum şi asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară pot depune o singură 
cerere de finanţare a cărei valoare eligibilă 
nu poate depăşi valoarea eligibilă a 
proiectului astfel cum aceasta este stabilită 

5. La articolul 5 alineatul (2), litera 
b) va avea următorul cuprins: 
„b) UAT-urile în parteneriat depun 
o singură cerere de finanţare şi un 
proiect sau proiecte separate ale 
UAT-urilor pentru care soluţia 
tehnică, precum şi celelalte elemente 
ale proiectului sunt elaborate în mod 
unitar şi pentru care se realizează un 
sistem comun de operare a reţelei 
inteligente de distribuţie a gazelor 
naturale.” 

Se elimină. 
 
b) parteneriatele constituite prin 
asocierea autorităților publice locale  
prin hotărâre de consiliu local, în 
vederea realizării distribuțiilor 
inteligente de gaze și concesionarea 
acestora către un operator licențiat; 
acestea depun o singură cerere de 
finanțare, studii de fezabilitate și proiecte 
separate sau comune, pentru care soluțiile 
tehnice, precum și celelalte elemente ale 
proiectelor sunt elaborate în mod unitar și 
pentru care se realizează un sistem comun 
de operare a rețelelor inteligente de 
distribuție a gazelor naturale; 
Autori: Comisia pentru industrii și 
servicii, Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
 
...................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Această modificare este 
esențială pentru a se putea 
aplica la acest program și 
pentru a utiliza parțial SF-
urile și PT-urile deja 
realizate. 
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prin Ghidul solicitantului. 
(4) Autoritatea de management pentru 
POIM stabileşte condiţiile specifice pe 
care trebuie să le îndeplinească 
beneficiarii în conformitate cu prevederile 
legislaţiei europene aplicabile. 
 

 
(4) Autoritatea de management pentru 
POIM stabileşte condiţiile specifice pe 
care trebuie să le îndeplinească 
beneficiarii în conformitate cu prevederile 
legislaţiei europene în vigoare.” 
Autori: Comisia pentru industrii și 
servicii, Comisia pentru administrație și 
amenajarea teritoriului 

9.  Art. 6 - (1) Pentru a fi eligibile în cadrul 
programului naţional proiectele trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
a) să fie în concordanţă cu legislaţia 
europeană şi naţională aplicabilă; 
b) să respecte regulile de eligibilitate 
stabilite prin legislaţia europeană 
aplicabilă şi legislaţia naţională, precum şi 
regulile de eligibilitate specifice ale 
programului operaţional din care urmează 
a fi asigurată finanţarea; 
c) să asigure contribuţia la atingerea 
obiectivelor specifice ale programului 
operaţional; 
d) să fie în concordanţă cu indicatorii 
obiectivelor specifice ale programului 
operaţional în care urmează să fie incluse 
la finanţare; 
e) să fie încadrate în priorităţile de 
investiţii ale programului operaţional din 
care urmează a fi asigurată finanţarea; 
f) să conţină acordurile şi avizele necesare, 
conform legislaţiei în domeniul mediului, 
după caz; 
g) să fie în concordanţă cu legislaţia în 
domeniul ajutorului de stat. 
(2) Cerinţele specifice care vizează 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. La articolul 6, alineatul (2) se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Nemodificat 

 



14 
 

asigurarea unui nivel adecvat de eficienţă 
economică a proiectelor, respectiv 
încadrarea în costul de referinţă şi numărul 
minim de gospodării racordate, se 
stabilesc şi se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea Ministerului 
Fondurilor Europene. 
(3) În cadrul unui proiect, următoarele 
categorii de cheltuieli sunt eligibile dacă 
prin legislaţia europeană aplicabilă nu se 
prevede altfel: 
a) cheltuieli pentru racordarea la sistemul 
de transport al gazelor naturale, inclusiv 
staţiile de reglare-măsurare (SRM) a 
gazelor naturale; 
b) cheltuieli pentru viabilizarea terenului 
şi sistematizarea; 
c) cheltuieli de conformare la cerinţele de 
mediu, inclusiv cheltuielile cu aducerea la 
starea iniţială a terenurilor/ amenajărilor 
aflate în proprietatea publică pe suprafaţa 
cărora au fost executate lucrări de 
înfiinţare/extindere/transformare a 
sistemelor inteligente de distribuţie a 
gazelor naturale; 
d) cheltuieli de cercetare arheologică; 
e) cheltuieli pentru echipamente, utilaje şi 
dotări independente necesare realizării 
sistemelor inteligente de distribuţie 
inteligentă a gazelor naturale; 
f) cheltuieli pentru investiţia de bază 
pentru realizarea sistemului de distribuţie 
a gazelor naturale, inclusiv staţii de 
reglare-măsurare/posturi de reglare-
măsurare a gazelor naturale (SRM/PRM), 
de relocare utilităţi şi/sau de refacere a 

abrogă. 
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drumurilor şi căilor de acces de pe traseul 
sistemului inteligent de distribuţie a 
gazelor naturale; 
g) cheltuieli pentru achiziţia 
componentelor sistemului inteligent de 
distribuţie a gazelor naturale, precum: 
contoare inteligente, reţea de internet, 
dotări independente, echipamente IT, 
centru de comandă, inclusiv în cazul 
realizării de construcţii speciale şi altele 
asemenea; 
h) cheltuieli pentru realizarea 
construcţiilor speciale necesare realizării 
sistemelor inteligente de distribuţie a 
gazelor naturale; 
i) cheltuieli pentru îmbunătăţirea 
sistemului inteligent de distribuţie a 
gazelor naturale pentru distribuţia gazelor 
naturale în amestec cu hidrogen pentru a 
asigura conformitatea cerinţelor de mediu; 
j) cheltuieli pentru racordarea clienţilor 
casnici dacă racordurile sunt amplasate pe 
teren proprietate publică a UAT. 
 
 
(4) Imobilele teren şi/sau clădire pe care 
urmează să fie amplasate sistemele 
inteligente de distribuţie a gazelor naturale 
sunt puse la dispoziţia beneficiarului 
proiectului. În acest sens, beneficiarul 
finanţării trebuie să aibă dreptul de 
proprietate/ 
concesiune/superficie/dreptul de 
administrare asupra imobilului unde se 
realizează investiţia, pe o perioadă de 5 
ani de la data previzionată pentru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. La articolul 6, alineatul (4) se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
„(4) Imobilele teren şi/sau clădire pe care 
urmează să fie amplasate sistemele 
inteligente de distribuţie a gazelor naturale 
sunt puse la dispoziţia beneficiarului 
proiectului. În acest sens, beneficiarul 
finanţării trebuie să aibă dreptul de 
concesiune/superficie/dreptul de 
administrare asupra imobilului unde se 
realizează investiţia, pe durata de viață a 
sistemului începând cu data previzionată 
pentru efectuarea plăţii finale în cadrul 
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efectuarea plăţii finale în cadrul 
proiectului. 
 
 
 
(5) Contractul de concesiune trebuie să se 
afle în perioada de valabilitate la 
momentul încheierii contractului de 
finanţare. 
(6) În situaţia în care dreptul de proprietate 
nu este obligatoriu, se prezintă acordul 
proprietarilor asupra terenurilor private 
unde accesul se face conform prevederilor 
Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările ulterioare. 
 
 
(7) Cheltuielile privind racordarea, 
precum şi cele aferente realizării 
instalaţiei de utilizare a gazelor naturale 
pentru consumatorii casnici, clienţii 
noncasnici de natura operatorilor 
economici şi ONG-urilor, precum şi alţi 
clienţi noncasnici de natură similară 
sunt în sarcina exclusivă a acestora. 
 
 
 
(8) Cheltuielile privind racordarea, cele 
aferente realizării instalaţiei de utilizare 
a gazelor naturale, precum şi cheltuielile 
de refacere a clădirilor afectate de 
realizarea instalaţiei de utilizare, inclusiv 
utilităţile aferente acestora şi altele 
asemenea pentru clienţi noncasnici din 
sectorul public sunt cheltuieli eligibile, cu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. La articolul 6, alineatele (7) şi (8) 
vor avea următorul cuprins: 
„(7) Cheltuielile privind 
proiectarea, executarea şi punerea 
în funcţiune a instalaţiei de utilizare 
a gazelor naturale, astfel cum este 
definită la art.100 pct.54 din Legea 
energiei electrice şi a gazelor 
naturale nr. 123/2012, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pentru consumatorii 
casnici, şi clienţii noncasnici sunt în 
sarcina exclusivă a acestora. 
(8) Cheltuielile privind proiectarea, 
executarea şi punerea în funcţiune 
a instalaţiei de utilizare a gazelor 
naturale, precum şi cheltuielile de 
refacere a clădirilor afectate de 
realizarea instalaţiei de utilizare, 
inclusiv utilităţile aferente acestora 
şi altele asemenea pentru clienţi 

proiectului.” 
Autori: Comisia pentru industrii și 
servicii, Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Nemodificat 
 
„(7) Cheltuielile privind proiectarea, 
executarea şi punerea în funcţiune a 
instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, 
astfel cum este definită la art.100 pct.54 
din Legea energiei electrice şi a gazelor 
naturale nr. 123/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru 
consumatorii casnici şi clienţii noncasnici 
sunt în sarcina exclusivă a acestora 
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condiţia ca acestea să fie aferente clădirilor 
proprietate publică. 
 
 
(9) Autoritatea de management pentru 
POIM poate stabili suplimentar şi alte 
condiţii de eligibilitate a proiectului şi de 
selecţie a proiectelor pentru a asigura 
îndeplinirea oricăror altor cerinţe stabilite 
prin legislaţia europeană aplicabilă. 
(10) Perioada de asigurare a durabilităţii 
unui proiect este de 5 ani de la încheierea 
duratei de implementare a proiectelor 
potrivit legislaţiei europene aplicabile. 

noncasnici din sectorul public sunt 
cheltuieli eligibile, cu condiţia ca 
acestea să fie aferente clădirilor 
proprietate publică.” 
 

10.  Art. 7 - (1) Programul naţional pentru 
perioada de programare 2014-2020 este 
aplicabil până la data de 31 decembrie 
2023. 
(2) Programul naţional pentru perioada de 
programare 2021-2027 este aplicabil până 
la data de 31 decembrie 2029. 

 Nemodificat  

11.  Art. 8 - (1) Sistemul inteligent de 
distribuţie a gazelor naturale nou-înfiinţat, 
transformarea/extinderea sistemelor de 
distribuţie existente în sisteme inteligente 
de distribuţie a gazelor naturale, realizate 
prin finanţarea din fondurile externe 
nerambursabile în cadrul axei prioritare 8 
- Sisteme inteligente şi sustenabile de 
transport al energiei electrice şi gazelor 
naturale din cadrul POIM, precum şi 
cofinanţarea aferentă bugetului de stat 
potrivit legislaţiei europene aplicabile sunt 
proprietatea publică a UAT-urilor. 
(2) În vederea înfiinţării sistemului de 
distribuţie a gazelor naturale, beneficiarul 
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proiectului are obligaţia obţinerii în 
prealabil a autorizaţiei de înfiinţare a 
sistemului de distribuţie a gazelor 
naturale, în conformitate cu prevederile 
art. 118 alin. (1) din Legea energiei 
electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 
 
(3) În termen de maximum 2 ani de la data 
întocmirii procesului-verbal de recepţie la 
terminarea lucrării a obiectivului de 
investiţie, beneficiarul finanţării, prin 
operatorul serviciului de utilitate publică a 
gazelor naturale, are obligaţia de a asigura 
operarea sistemului inteligent de 
distribuţie a gazelor naturale, inclusiv 
racordarea consumatorilor la sistemul 
inteligent de distribuţie a gazelor naturale. 
 
 
 
 
(4) Operarea sistemului inteligent de 
distribuţie a gazelor naturale se realizează 
în condiţiile obţinerii licenţei de operare a 
sistemului de distribuţie a gazelor 
naturale, în conformitate cu prevederile 
art. 118 alin. (2) din Legea nr. 123/2012, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
în termen de maximum 2 ani de la data 
întocmirii procesului-verbal prevăzut la 
alin. (3), prin una dintre următoarele 
modalităţi: 
a) înfiinţarea serviciului public propriu de 

 
 
 
 
 
 
 
9. La articolul 8, alineatul (3) și litera b) 
a alineatului (4) se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
„(3) În termen de maximum 2 ani de la 
data întocmirii procesului-verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor 
obiectivului de investiţie, beneficiarul 
finanţării, prin operatorul serviciului de 
utilitate publică a gazelor naturale, are 
obligaţia de a asigura operarea sistemului 
inteligent de distribuţie a gazelor naturale, 
inclusiv racordarea consumatorilor la 
sistemul inteligent de distribuţie a gazelor 
naturale. 
Autori: Comisia pentru industrii și 
servicii, Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
 
 
 
.............................. 
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operare a reţelei inteligente de distribuţie a 
gazelor naturale de către UAT sau 
asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, 
cu condiţia obţinerii licenţei de operare 
prevăzute la art. 118 alin. (2) din Legea nr. 
123/2012, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
b) delegarea serviciului public de operare 
a reţelei inteligente de distribuţie a 
gazelor naturale, în condiţiile art. 29 din 
Legea serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr. 51/2006, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 
 
 
 
c) extinderea contractului de concesiune 
existent în cadrul UAT, în condiţiile art. 
104 alin. (6) din Legea nr. 123/2012, cu 
modificările şi completările ulterioare. În 
cazul în care concesionarul utilizează 
bunuri proprietate a terţilor, la solicitarea 
acestora le va prelua în proprietate cu o 
justă despăgubire. 

 
 
 
 
 
 
 
b) delegarea serviciului public de operare 
a reţelelor inteligente de distribuţie de 
gaze naturale unui operator licențiat în 
distribuția de gaze naturale, selectat 
prin procedura de selecție și încheierea 
unui contract de concesiune în condițiile 
legii;”  
Autori: Comisia pentru industrii și 
servicii, Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
 
 
 
 
 
 
 

12.  Art. 9 - Autorităţile publice locale pot 
acorda sprijin financiar sub formă de 
subvenţii consumatorilor casnici care se 
află în situaţie de precaritate materială 
şi/sau financiară, pe bază de anchetă 
socială, pentru următoarele categorii de 
costuri: 
a) suportarea în cotă-parte a costului 
investiţiei, în procent de maximum 60%, 
necesar pentru realizarea instalaţiei de 
racordare a consumatorului la sistemul 

 Nemodificat  
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inteligent de distribuţie a gazelor naturale 
şi a instalaţiei de utilizare a gazelor 
naturale; 
b) suportarea tarifului de distribuţie a 
gazelor naturale, în procent de maximum 
60%, în vederea asigurării consumului de 
gaze naturale necesar pentru încălzirea 
locuinţei şi asigurarea apei calde menajere 
pe perioada sezonului rece. 

13.  Art. 10 - În vederea asigurării 
sustenabilităţii proiectelor incluse la 
finanţare pe perioada de durabilitate a 
acestora şi a funcţionalităţii serviciului 
public de operare a reţelei inteligente de 
distribuţie a gazelor naturale, beneficiarii 
asigură alocări din bugetele locale şi 
prezintă declaraţia de angajament 
financiar pentru asigurarea funcţionalităţii 
serviciului public de operare a reţelei 
inteligente de distribuţie a gazelor 
naturale. 

 Nemodificat  
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Anexa nr. 2 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

 
Nr. crt. Amendamente respinse Motivarea susținerii/motivarea 

respingerii 
Cameră Decizională 

1.  1. La articolul 5, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: 
(4) Autoritatea de management pentru POIM stabileşte condiţiile specifice pe 
care trebuie să le îndeplinească beneficiarii în conformitate cu prevederile 
legislaţiei europene aplicabile în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare 
a prezentei legi. 
Autor: Grup PSD – Comisia pentru industrii și servicii  

Amendamentul s-a respins prin vot 
în ședința reunite a celor 2 comisii. 

Camera Deputaților 

2.  2. La articolul 6 alineatul (3), litera g) se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
g) cheltuieli pentru achiziţia componentelor sistemului inteligent de distribuţie 
a gazelor naturale, precum și: contoare inteligente, reţea de internet, dotări 
independente, echipamente IT, centru de comandă, inclusiv în cazul realizării de 
construcţii speciale şi altele asemenea; 
Autor: Sitterli Ioan-Ovidiu - PNL 

Amendamentul s-a respins prin vot 
în ședința reunite a celor 2 comisii. 

Camera Deputaților 

3.  3. La articolul 8, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 
(3) În termen de maximum 2 ani de la data întocmirii procesului-verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor obiectivului de investiţie, beneficiarul 
finanţării, prin operatorul serviciului de utilitate publică a gazelor naturale, are 
obligaţia de a asigura operarea sistemului inteligent de distribuţie a gazelor 
naturale, inclusiv racordarea consumatorilor la sistemul inteligent de distribuţie 
a gazelor naturale. 
În cazul în care punerea în funcțiune nu este realizată în 2 termen de 2 ani 
se vor restitui sumele primite pentru realizarea lucrărilor cu daune-
interese. 
Autor: Bende Sándor - UDMR 

Amendamentul s-a respins prin vot 
în ședința reunite a celor 2 comisii. 

Camera Deputaților 

 
 


