
Parlamentul Romdniei

SENATULCAMERA DEPUTATILOR

LEGE

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta 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 aprobata prin Legea 214/2020

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege

Art. 1: Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 128/2020 se modifica si se 

completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa alineatul (7) al articolului 4 se introduce un nou alineat, alin. (8), cu 

urmatorul cuprins:
„(8) Sursa de fmantare pentru proiectele care vizeaza mfiintarea retelelor de 

distributie inteligenta a gazelor naturale pentru racordarea consumatorilor casnici si 

a clientilor noncasnici este bugetul de stat, prin bugetul ministerului desemnat de 

catre Guvemul Romaniei, in limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie,



pana la aprobarea prin decizia Comisiei Europene a programului operational in 

cadrul caruia va avea loc fmantarea prevazuta la alin. (3)”

2.Dupa articolul 5 se introduce un nou articol, art. 5S cu urmatorul cuprins: 

„Art. 5‘:

(1) Finantarea proiectelor, avizarea si aprobarea acestora in conditiile art. 4 alin. 

(8) se vor stabili prin Hotarare de Guvem, cu respectarea urmatoarelor criterii 

specifice:

a) recunoasterea documentatiilor tehnice elaborate deja de catre unitatile 

administrativ- teritoriale, cu posibilitatea revizuirii doar a anumitor 

indicator! ca urmare a modificarilor legislative;

b) recunoasterea avizelor obtinute de la operatorul de transport;

c) recunoasterea documentelor de mediu obtinute deja;

d) recunoasterea acordurilor de asociere dintre unitatile administrativ- 

teritoriale pentru asigurarea continuitatii investitiei de la punctul de 

alimentare si pana la ultimul UAT care se incadreaza in tronsonul deservit 

de infrastructura de distribute;

e) recunoasterea apartenentei unei unitati administrativ- teritoriale la o 

asociatie de dezvoltare intercomunitara infiintate deja in scopul gestionarii 

in comun a serviciului public de alimentare cu gaze naturale;

f) prioritate la fmantare a proiectelor pentru care au fost intocmite 

documentatiile de finantare in baza Ghidului de finantare al POIM, dar care 

nu au reusit sa obtina fmantarea respectiva;

g) prioritate la finantare a proiectelor depuse in asociere de catre unitatile 

administrativ- teritoriale.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica documentatiilor care se realizeaza dupa 

intrarea in vigoare a prezentei legi.



(3) Lista de proiecte declarate eligibile se va publica pe site-ul ministemlui 

desemnat pana in luna septembrie a fiecami an, urmand a fi avuta in vedere la 

aprobarea bugetului alocat ministemlui cu aceasta destinatie incepand cu data 1 

ianuarie a fiecarui an.

(4) Valoarea totala a unui proiect nu poate depasi 50 mil. EURO”

3. Dupa alineatul (10) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alin. (11), cu 

urmatorul cuprins;
„(11) Prin derogare de la dispozitiile alin. (4) - (6), imobilelor terenuri pe care 

urmeaza a fi amplasate retelele de distributie inteligenta nou inflintate le sunt 

aplicabile dispozitiile art. 113 din Legea 123/2012 modificata si completata”

II. Dispozitii finale
Prevederile prezentei legi intra in vigoare la data publicarii in Monitoml Oficial al 
Romaniei.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat, in §edinla din 

prevederilor art. 75 §i art. 76, alin. (2) din Constitu(ia Romaniei republicata.
Pre§edintele Senatului 

Anca Dana Dragu

cu respectarea

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputa^ilor, in §edinta din.............
respectarea prevederilor art. 75 §i art. 76, alin. (2) din Constitu^ia Romaniei 
republicata.

cu

Pre§edintele Camerei Deputa(ilor 

Ludovic Orban


