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LEGI SI DECRETE , 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL 

LEGE 

pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 

şi privind modificarea şi completarea altor acte normative 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Art. I. - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale 

nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 485 din 16 iulie 2012. cu modificările şi completările 

ulterioare, ~e rn _ , 1 şi se C{lf!Tipletea~ it;lupl! CLJm um,~; 

1. La arlico uJ 11, .elme-alull (11 şi llel'a .al a rallneah!Jl111I· (2) 
se modifiică iti vor iiYea următorul 11a11pr.tns,, 

,Art. 1. - (1 l Pttlmn'li:J 'UtlU slab.l ls~l.0 eâcl l'UI · · Fm . 
pentru de ~ actl'i'ltâ IOr m oru encrg e oteci c . · 
al energie term ce p duse- in cogen . ~re n v,ed 'e1J · I 
optime a rei;:1,1irş~1 primare de ene _ şi a. a · gl;!ril at;iiecil.veror 
de securitate Bnefgetică, ~pe'li Mlali:I şi ~rol lare duraW m 
condiţii de ac.c:es:ibilitata. . · □mb1 l..ite .işi s.uport.abil if.a a. a 

preţurilor şi' eu N!!!:pectarea norm k:i i' de :Sigu a~1 calila ~i 
protecţie a · lu:kil. 

• • • • • ••••' l " l ll l "I I I P l 9 1 "' 1 '" 1ll l 1''11111'"1'11U'IPl'U"ll111r l '" l " l "ll,1 I P' l '" l 'l l'II I P l l! l " I 11'1 0 1 '" 1 !'!1 1 "1 1 li li l'U l'l l "ll l 'I 

a) grupurile el~rogene mob. e. nitata ; e, ,eleciJIDe 
amplasa1,e pe vehicula de orice, el, cu axcep.1,ia unită, □r de 

tracţiune i:lletili'ira oon5lănd i n locoma!i'a'e• electrice, ri:lime 

electrice IJ\'afllirai 
2. La nkol!llll .2, dup~ I IJ I nj s 1nnd1.1,t; nl 1imi lilt. 

literele o)-G),, ret.a urm . 'll0.f\!l 1!.1!i!pr1Jri:s,:. 
„o) promQVares coop,artril re91 nale !:n vederea ere ş :Brii 

securităţi i• energelite; 

p) re~ act.are.a drapluritor c;ansumaţ~il o:r,; pti'i' ir'Ld, m 
principal: :soh 3 a Iii'. şi CIJ l:l!ŞUrlJtlf' a rum· · JU ul, 

accesul la lrLOffllOO, ~I ~ lntell9. le, 113.n~ anrn rondl li r 
contractuale<. m;i roe r1 ,e i;ien!e· de• ,g IOl!M!!re ,a plangedo , 

q) asigurarea dez\o\OI n- servlci ilan:are ,folos.esc ras~ de 
energie desc;en :alrzate, p raCl!Jffl corn;umul di'specerize ii ~i 
stocarea ert ·ie·~ 

3. La articolu 3, aup.a pm~olul 1 s . ilil'Cr«tl.i00: un n.ou 
punct, punic.tul 1 f, c;,u , rm toru'I ,cu plin : 

„ 11. stieci,i'.s,nţa SEN - eepacitetea J ~s,ţemulu 
electroenergetic ne-ţiO'l'la l de a sa!isface 'i"n permenenţ~ cer:e 

de putere şi energie ale consumatorilor, luând în considerare 

ieşirile din funcţiune ale elementelor sistemului, atât cele 
programate, cât şi cele rezonabil de aşteptat a se produce 

neprogramat;". 

4. La articolul 3, după punctul 4 se introduc două noi 
puncte, punctele 41 şi 42, cu următorul cuprins: 

„41. agregare - funcţie îndeplinită de o persoană fizică sau 

juridică care combină sarcinile mai multor clienţi sau energia 

electrică produsă de mai multe surse în vederea vânzării, a 
cumpărării sau a licitării pe orice piaţă de energie electrică; 

42_ agregator independent - participant la piaţă implicat în 

agre re i r.a 'El nu e!i'le &fli t fum~lu cllenti.dul s.tu;·. 
6. La rartlcolul 3 ,după punc,hd 31 se introduc două noi 

l)UQC:I , ,plllnttole 311, şi 3,1:Z,, c:u u mtto.rul c . n : 
~311_ iftstala/je de .sfoc.;Qra a an~-în siatemu:1-da energie 
e:lnl.l1i, ,c,, ns· lajl . f re- loc. oc re · .nergl : 
3·1 :i!_ instala~ ,etaelric~ ~- instalaţie e'Jeclrică care 

ii. arJ:e a Linei c aclM,jl en • . e1Jc , ct re 1 ... de . talaţia 
eleclricăli-eţe,au iii e ec!J,ică af.eraniă unei_ oons.lru~i tn -care sau 

,pe st '~saba ca,p cită ,ene,g •lcâ:•. 
6. LII ~cdul 3) p u:nclsle 313 ,4& şii 491 se modifică şi 

VOt m 1111rm.ttorul cupri'ns: 
~:m_ minişJ,y, de rr,st;rl-Minas; :eJ:1111 Ecmiomi. ·. IE;ne,giei şi 

M iul Ni ce ; 

4S. · '· • n~ · *J - ca.mul î , care se 
1raDZ!K4ioneaz~ •el'1l!;!r,gi:;ii eler;:1J'ică -ş i ~ e aş-ai;:lete ; 

4~ piâfa 00r1~a~ rm rtwpftl Clric · - Cilldrul t:iryanizat 
· des.feişurar,e a tr~nzac or cu energie elec lcă între diverşi 

operatoo si;;a · ·.· • ·, intermediat de op rat.orul pistei dl . energie 

_ c~ a:;iu, Q@'Qpe.ratc;iru de 'tlfanapi:;wt , sistem, . e !l~ unor 
grl.ll i sţ160ilioe , a obăbe dtB a.otorila;l.i3a C:Ofi'lpate!ltă; în 

C rln5,\!I p~~i'! ' yl li tiu no Y~la, e /J ~r ' Cft,llm,/,iz~tă de 
fNlâ'rgja, e/adfic";J0 • pia(A n.rtii:l'ni:zaM de a,gie· 6lectr.l'cil sunt 

echlva1en.- ~• 
7 . La, i rUcc;l:ul· 3 1 mr~ p1.1nclul S'f ·se introduce un nou 

PIHl'C:l, p,.mc:WI 671, G-.! !.ffln!l.o ,cuprins: 
~§.71 . p.laflgeFe- :se:!ii:z:are,, reclem'irţie. patijie, di~E!'lgenţă, 

oe n\ele:gere, ~ISJJ~ · d esat:I ANRE, în dom lui ergIeI 
eJeclrice ~if.sau 'i'n oomen'iul energ'ii:r" termi:ce p1oduse în 

.cNe ra e·. ,,m'41!1a · d . o persoana ca s, J ridică, 
_, respecliv i~ erului Econorruei. EneIQie· ş.i 'Mediului de Afaceri 
pentru domeniu!' etic enter energetice; ' . 

8. La articolul 3, după punctul 791 se introduce un nou 
punct, punctul 792, cu următorul cuprins: 

„792. stocare de energie - procesul de transformare a 
energiei electrice într-o formă de energie care poate fi stocată în 
scopul amânării utilizării acesteia pentru un moment ulterior 
momentului generării şi reconversia ulterioară a energiei 
respective în energie electrică sau utilizarea acesteia în alt 
vector energetic;". 
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9. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

3 

„Strategia şi politica 
energetică 

Art. 4. - (1) Strategia energetică naţională defineşte obiectivele sectorului energiei electrice 
pe termen mediu şi lung şi modalităţile cele mai eficiente de realizare a acestora, în condiţiile 
asigurării unei dezvoltări durabile a economiei naţionale şi satisfacerii necesarului de energie şi a unui 
standard de viaţă civilizat, în condiţii de calitate, atât în prezent, cât şi pe termen mediu şi lung, la 
un preţ accesibil. Strategia energetică se elaborează de ministerul de resort cu consultarea 
reprezentanţilor industriei energetice, a organizaţiilor neguvernamentale, a partenerilor sociali şi a 
reprezentanţilor mediului de afaceri, se promovează prin proiect de lege de Guvern şi se aprobă de 
Parlament. Strategia energetică se revizuieşte, periodic, la iniţiativa ministerului de resort, fără a se 
aduce atingere stabilităţii şi predictibilităţii specifice unui astfel de document, forma revizuită urmând 
a fi aprobată în condiţiile legii. 

(2) Politica energetică, urmărind direcţiile stabilite prin strategia energetică, este pusă în operă 
de ministerul de resort, pe baza Programului de guvernare, pentru un interval de timp mediu şi cu 
considerarea evoluţiilor probabile pe termen lung, cu consultarea operatorilor economici din domeniul 
energiei electrice, a organizaţiilor neguvernamentale, a partenerilor sociali şi a reprezentanţilor 
mediului de afaceri, având în vedere, în principal: 

a) oanatil:uireai -cadrului insw ujicmal oorespunză.- llf, prin definirea, organismelor~ a: .aumrităţilor 
oorni;ietente pentru r:e . _ re~ ;[;!C~tel r;iofiti.ci; 

b) asigurare (;8drolul g neoo!f · ric Mhi slgllre şa EN: 
e) aSigulfaF0ăl :;:iec:uri lajii ir'I .apro,.,izi:inarea cu oombu$ lbi Şi " - lrg:ie *cltică . .i a sig lJi'.i'.l hţei în 

FunGţjona:rea SEN; 
d) ~ uJ,1;1re-a pr,o ei:.! lel mediu . I, reoanilru .I~ e~ g~ :;,i şlt,urtlo r af,ectat'E! . e '1ctivităţi 

eq,er ellee: 
) •~rt!t!l,a .~ i'ilot .Ş i tatift lllt' la! oombu&fibili :$ i '811 . I ~ 

I} ae'?i · ·ea -elician ar anery9_1ice; 
g). promovarea .energie'. din su{:!,,I;!, regenerabil , . in 1;11,mse , errarwentfonale, :1;1 oogeneră rii de 

lnru , eflcienlt:i ~I · _stocarl d en -sie, cu oor( ~e , ipr1°'1 L-e a. · ntarl w ener · . ctrică 

pe ~ u a~zanl ,~.oratt: 
b . daz:vottar-aa eoopa~ ·- n tertia ional1:11 in doma ·u1 energia'ii, padicipama la pieţele regionale 

" I piaba •eu:ropeanfi de eneryre ,eledrica. f.rn y,ede<1earealizăli pief linfce da E!'ffllrgi,e l1u 1i,.,elul Uniunii 

E ropene ) u . I . nc,looa ro 1111 d ~Cllrlla~ -, $lguran~ ,a -SEN. 
(:3l &r . I d!} i'in , tar ulilZ:311, ~t1mru -picall. ~a s.lfaţj · ei · 0FQitilieu najioool · .a ~oliticii 

Guvarnufu in sectorul emerge.'\ic sa EISigură d in :suliSBle proprii ale opera oriTOT BCDflOmiâ în domeniu, 
buge I d~ !ila · bugeiEle hx:a'le·, [~ muturi r~mooraab ile narambUJ,s.abila, inclusiv 
so.hel'f!elfl'Jeca~me ·de sul)vepţlonare, res~IY ~are, sJutoore, de : · ondu ~urale şi 
pc-ograrrwlsch - e . lnantar · iiisl · w nl'll:lu Un nii E!urop - • 

(4), ~r ist1:1rul d'e resort vâ banelic:ia, 1pet"adk: rd~ lâ, l:Jugslul de s.llâi:I. de su · 1e ne;cesare 
actualizării B'llr*gieg ai;iergelicei. prec!.!m ~i pentru de~ d~ ;ş: udil\, a , eyaluări , mcoÎIDrizări 

n~r,e TndeRI lrll ţrJbu~lllOf' pror;irl , Tn. · erea- eiabortirl le * ,jfeJen~ .1Wa eg I energetice 
· ~o lei i · · -ol cll Gw. · ul!Ji in ~ I n c.tle. "I -"' J - li lmp3ciulul . ~ el ~. 

(6) Mă sorii' da· prijin de nalura aju □I\Jlul â !64a , 1prt!piiSe poo'lru .asigl..lra(8a -apli~ rii ~ rategiei 
energ,~oe na anale ~I a polilidii,Gu'o'emului m arul enargia1 e leclrfca FJll:l"curn şm oele, pre'1ăzute 
de p-ezen !l le~ VOf ~ aproba~ rşi ~a ·e, rium ln oond li _ legii. · 

(8)· Pci\lttl el · rarea I ropleinen · e l~I I 11_ I . re aco . lrl ::lj:l!LO relor stat, 
a · ua a imţiai;dLJlul ătof.dăti l Eie&S'l.o/.a .- · .(I ru l .ci ţl~lti" râ -obţj · rn..a ':ICOr"tlu lui Comisiei 
Eur:apane, în colillformitate cu legi \ia na i anelă ~i cea etm:ipealrlă., min· erul de re1n1rl va avea 
aşi . ,e tl! ~n;mţtr~·~ la bu · de; · ;;1 Pfllntn,J ij1 şohl7, iţiona !1.f!fWI de c~, ~ reşpectarea 

I a\ I în "I 
(7) Pontica energetica se concretrzeaza rmr-un program cuprinzand masurl ere sffmulare a 

activităţilor de investiţii, cercetare-dezvoltare, dezvoltare durabilă, valorificare eficientă a resurselor 
energetice, a eficienţei energetice şi a altor activităţi în vederea asigurării siguranţei şi securităţii în 
funcţionare a SEN, aprobat prin hotărâre a Guvernului, cu obligativitatea respectării realizării 

programelor anuale. 
(8) Guvernul, ministerul de resort, celelalte ministere cu responsabilităţi directe pentru 

domeniul energetic, ANRE, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale iau 
măsuri pentru realizarea obiectivelor înscrise în programul prevăzut la alin. (7) şi examinează, anual 
sau ori de câte ori este necesar, stadiul îndeplinirii prevederilor acestuia." 
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1 O. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

,,Securitate energetică. 
Măsuri de salvgardare 

Art. 5. - (1) Prin hotărâre a Guvernului, pentru raţiuni legate de siguranţa alimentării cu energie 
electrică, se poate acorda acces garantat la reţelele electrice pentru energia electrică produsă în 
centrale electrice care utilizează combustibili din producţia internă, dar numai pentru cantităţi anuale 
corespunzătoare unei energii primare de maximum 15% din cantitatea totală de combustibil 
echivalent, necesară pentru a produce energia electrică aferentă consumului brut final al ţării. 

(2) Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc, în colaborare cu alte instituţii şi autorităţi ale statului 
competente în domeniu, măsurile obligatorii pentru toţi operatorii economici din sectorul energiei 
electrice, indiferent de forma de proprietate, în vederea menţinerii producţiei şi furnizării continue a 
energiei în perioada sezonului rece, precum şi orice alte măsuri privind nivelul de siguranţă şi 
securitate în functionare a SEN. 

(3) În vederea asigurării siguranţei în funcţionarea SEN, în baza evaluărilor de adecvanţă 
efectuate de operatorul de transport şi de sistem, autorităţile competente pot lua măsurile necesare 
în vederea dezvoltării şi implementării unor mecanisme de asigurare a capacităţilor energetice pentru 
a atinge nivelul dorit de adecvanţă, inclusiv referitoare la încheierea de către producătorii de energie 
electrică de contracte pentru procesarea combustibilului, cu respectarea şi în mod corelat cu 
prevederile specifice din cadrul reglementărilor europene şi naţionale în vigoare. 

(4) în cazul unor situaţii neaşteptate de criză pe piaţa de energie şi în cazul în care este 
ameninţată siguranţa izică Ol . .securitatea persoanelor, a a-parail3lor sau. a ir.stal~ iilor o~• int-ag~itatea 
sls.~ lul, ~rs ;0rul de ~o !Jl de s iern rmi;iune A~R - ~ mlnlşteru ,de r"4;~n .adb,ptarea 
unor 1- • sLJti d.- :sig . ante'. 

( } ~J;;.urile- (:le, !;llgu~nţă prev.ă:zute 1s alilill. ( } Iretu e 1;1ăi sfe,cleze c~ mai pu fn buna 
un~mn a pietel lnte(n . urop •f"Mli I s · , il'8lllmtll strict r rn · · rn Sitwi · i ae cm:. eare le-a 

Efenerat. 
!6) Punerea ·, · p!loare- a măsurilo r d slg t1 j;;i · ·, lln .. (41) se · oe lf.lrl~ h.ollrâre a 

Guvernului. iriiţiată de mir:iicterul de rasarl 
(7 Mln1ste11.1r de restir1 11 · .oc: ., rn ,eglro - · ursenţl, ceto~lte state m bre ate Uniunii 

Euflo~he•. 11,H:;um .şi Comii!li -- Europen · mă.su ·de â.i;lu" - tă adopte! et in :li · i!!! ita:z:. r 

11. Ameol Hl-:s · modffld ş va w 1.urm tctruh;111prl11s.: 

„Atribuţii! m lnis.lHUI Aft, · - Ml~eNI e, ort bClf · .: te 1~ energetlel jlooaJii · I ~UGa, ergetică 
de resort si implementează prevederile aDE1l!itora, în con · "ilai preuntei le1f. având umiătoarela a1ribuţii 

ptmi:ilpa _; 
a) · la naşte cadrul · &'li uj iooal -oorr:i5pwizâtot p ltu dss~ŞtJratea , în ~ i!ii de a- -· · nţă şi 

c,ompe1J IYll::ate, B adl..-itti"lfi ope~t-orik:ir e('-.OOi;imh:::I care ~ {!eruleş~ă ac · · a ~~ tn domeniul ,energiei 
~ I 

b) pentru :stabili: ,E!8i sirategl · şi1 polli icilor energ:eooe. l'n1 Yedare.a .1;1s lg,iur§JII Si'Bcurrlăţii şi 
sltl an el ·l"l f me ·:onarea .SEN eoop a:z.ri eu opera _. 'lr'anspon de · · I ooo • nează 
a.ciivffă1ii sµeo ioa e;;,;clusiY enuu s,::e;s1. scop~ pentru a _ icareai pra'â'-eifucilDf. Regulamenh.i'lui (UE) 
2.0191941 al F-iarlsrnemul Eumpe . al COl)sl1ulu din · Iun .2 1 p,ry.lld pre,g· tlreaj enlru riscuri 
n !i: · · afilll energiei eleclrioa şi de abr:cg;âPe a IQntrti · 2005189.rcE .- pentru .a c:ma a pia\ă i nternă 
com~ţlt ,.. 1n aooforml ale ·. 1,1 R:eg l~rnentul C El 2-019/94 l P.arlarnenwlu E.Ynwee:11 şi al 
c ·. i · lui din !5. i i0 201s prl"iM ~l'a n t&rn~ d · · · erg;e · Je~ 11cA • · r'<irmâ , ): 

c) etftbQ(eezti prpgrşmş ~! ~ h1,1ri de .ai:; ni şi m 1;1 1,1 panin,1 ~ -lh:;:ere9 poli icli G1;1Vemului în 
s fO J'.\f I · . I r.: e leo, l~Sl't fli progrnllOOlor' di dl t.bonarc· stoc~ . · n · I , · tîicienţă 
enarge 'ic~ ~i-~Bl p1orno,vare a su _e lor rege:ner.abia i:le eJ1ergie, [n m nbmrtata cu ,programele 
l'lall:ormle şi, · • rapene- ~ d Ptanut Na~lomil · Ene · · $.!:;hi ·· /a ri CI !ll:(;e 202'1 - 2030, 
Green Da şi ~ Gener.rlioo, prarum :şiru alte ooouma ts_BlllRlpein1haleva:nte.: 

CI) bor-eaz~ . ln, co.laoorsi-e cu ANRE, M~ l~ieru! Mediului, .Al)elor Ptdulilor ,;1 · nlsterul 
Finan( lcw Public l'li'l0Ciâlni:smel , r · • cadrul leg~ p · r ş i s'.ecundM pentru aizarea de 
i~l~il prin oon rş,;;te r11ru i;U:fe,en~ . cşre Jiridud: 

- ca(lrul I ·@ .. -ci ii'î'r . a · ş i chH _ rQ ru:are comp rn a s em · d s~rijin; 
-cadrul de ·[1meţK111~n:1 , şchern31 _ . aJ:! l i care ,ş l inetooorogla i::te ştabilire :a pra .ulu·; 
- nom · llza~ca1 .· ntît ~îlcr d serrmate pen.lru adminlslr.lrea schem • de rln l,at"e şi a. scrie mei 

de aplicare, domeniul de competenţa şi responsabilitate al acestora; 
- modul de finanţare, mecanismul de sprijin prin ajutor de stat şi modalităţile de contractare 

fără licitaţie, pentru a sprijini proiecte unice; 
- regulamentul de alocare a capacităţilor; 
- procesul de alocare standard şi cerinţele de eligibilitate a operatorilor economici pentru 

participarea, condiţiile de acordare şi de încheiere a contractelor; 
- contractul-cadru pentru mecanismul contractelor pentru diferenţă; 
e) elaborează proiecte de acte normative pentru sectorul energiei electrice; 
f) asigură elaborarea de studii pe baza cărora urmează să fie stabilite priorităţile privind 

investiţiile de interes strategic din sectorul energiei electrice; 
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g) asigură elaborarea de studii, analize şi evaluări, necesare îndeplinirii atribuţiilor proprii, cu 
finanţare asigurată de la bugetul de stat sau alte surse atrase, în vederea elaborării şi implementării 
strategiei energetice naţionale, a politicii Guvernului în sectorul energetic şi evaluării impactului 
implementării în conformitate cu legislaţia naţională şi europeană; 

h) are calitatea de autoritate contractantă privind concesionarea în sectorul energiei electrice, 
cu excepţia activităţii de transport al energiei electrice care este realizată de către Ministerul 
Finanţelor Publice, în condiţiile prezentei legi; 

i) analizează şi monitorizează, pe baza informaţiilor primite de la operatorii economici şi 
consumatori, inclusiv ministerele, autorităţile şi instituţiile statului, aplicarea şi respectarea măsurilor 
stabilite pentru protecţia mediului; 

j) elaborează, în colaborare cu ANRE, legislaţia pentru promovarea producerii de energie 
electrică din surse regenerabile, surse neconvenţionale şi cogenerare de înaltă eficienţă, precum şi 
tehnologiile privind utilizarea hidrogenului, promovarea stocării energiei şi electromobilitatea; 

k) coordonează acţiunile de cooperare cu instituţii similare din alte ţări, precum şi cu organisme 
internaţionale de profil; 

I) asigură monitorizarea respectării angajamentelor asumate prin Tratatul de aderare la 
Uniunea Europeană pentru sectorul energetic şi coordonează transpunerea şi implementarea 
acestor angajamente de către instituţiile implicate; 

m) defineşte , identifică şi propune desemnarea infrastructurii critice a SEN. Este autoritate 
oornpeten . p · vi~ "'91.1ran ~! :entlirll cu energ e, pemm ~ ,e,;i, i;ire'!'ederllor R~u .rnentului 
(lJE) 201Ri!9 1 all Pl;IJiarnen ului European: şi a1 ·Oon1;1 il il.l!1,JI din S i _ ie 21)119 ~ preg;ăijfe 1;1 pentru 
rracurii u, rseclorul enei;giei e leclriae ·, · de abrogare e, Direelivei 2□05J89JCE; 

n) enaliz:ează.~ti rn□ nit.o rizeam, p baza informa iiror primi ~' da la op · :âkirii ac.on!JITlici din 
Mcl'Ol'UI na,gotle a11a11 in suoo . eu~ eoorooMP~ai 'nl::;terul , 1, · pliill l mJs1r · ~ mate 
. ntru cOfllfom'il:at lnstalajlll clin etOif,UI ,eru,elie, care a o~ln , . · erloada de _ i. t· · urma 

neg clentor w nl 1.m~ '!Jf"OPl;!S , h~ nmmele ~~ tn I~~ de med I · : 
i;>) urmăJe~e , · pr1;1pgne,, îm,praună c u e[ie lnsifurli i . .eutori l i a le 1;;1te!ulu'i comp~te în 

i:folliBniu, măruri opli~tor ii pen ru 1:o: operalori aoonomll'.ii din :sackiru aner-giei-~. "ndiferent 
ct·e fti rmâ, ele, ropri. . ala. in le~ă.tur.;lt ~ ocatti n 1 • t'Bă lizai:ea s titurttor 1!18 sigura ţă ale 
.SSH l n eeec1, ce iprl'l'ff te combuslfti llll p · Iru perioada ~:ooti llill..ll '.eee :şi ol mul de pai · lacurile 
de .· Jare, pi[eQIAl şi QOC · 1.e-mişun. l)! lv,1nd fi ·elyl de ~u. 11~ ,ts~u a e- Cn funcllonare a 
Ş!ţ:rîf, ff!î v~erea aprabtirii pm hQtlirfire a Gt,J~m 1,11 ; 
· p) prom□.,.ează · ~i f-acili.1:eaz~ .. r · reuită ou ANRE, co□peraraa dinll'e □peratorut pieţei de 

111:1Fg iil:li alecttid. opsra10rii d ·tr.anspotl :şt ~ · :sistem Ş i amoo,gr :ior la ni:v"!ll rar;jonaJ, · · Olu siv 'iii ceea 
c · priv . ~e aspocllelc- · ansfl'Ot:îl 1 ·l'tl, e!.:I soopol . _ ~ ero o ·. · · oorn,l cornp,e- 'Năi a e.nergiei 

c. . t" COJ} • ; tale cu vederile 1 
· utamentulu (UE) 20191943 al r,ameruu1- European 

I .el Cons:lllulul din 5 un _ 2018 prMnd pia a lnlei"M! de en~ le e~ă (re:fixmare): 
q) -oolaooreezli cu mimslarwl de resort 'ih domBM!JI prote,I:(iei soci sie. cali'8 sre res;panssbil itatea 

raalizari i planului na;ianal de BiC1iune pentru d iminuarea numărulu i d. cazuri de sără.ele energetică 
..,1 de 1'.:lefin· a C01\SU1- torului ~JJ , 11: 

, i sus~n . p.rogr , e r. lill'N=L't~ . i;t 131.'lare · I ovar,e f,- memu; 
s) împre .ns a1 ope~torul de an-sport I em eolaboreazS" cu mln!M:erull de 1-esort în 

dQmeR ul apelor, ~cum~ DU s ire lni.· u li ş:I su Qri · • ale şt,s ul t:'..O:rnJ;lel:Bn a 1n domeriilu, i'n v-ederea 
IT1!3 nţill.El rii rez1;1F~r de Bl).ă afefen B· acumul'.Mi l □fi cu fo'lasin~.a multiple; 

l] ~lab□re:aza ·roglcl , ul cki :stoeare 1:1r eh.erg'· i şi de ronstituire a ~1oc.urilot de :s iguranţă la 
·combQSlibili ~I .urtn~ · ru:all rea p~ WJ - il'llor ~ ul~ d'~ c I · ~r o : 1t0miei; 

u) u_m,a~e pem1aneoL, p " Sllllujlll · I u on1.a.111e maate tn acest ·.·· ns, = rm · \ele şi 
d-s!"itmeii! tehnrilOţ_)llllor t ,lns11:1ra ·11or- ci . s ~iemU-1 ene(g~ld ş l!llJie~ mi'!wri rn veder~1;1 creşterii 
n· · .elului sc.estora~ 

'I') -ie r. suri penlril rea!iZSJeBi inis Bla\iilor da p roducere a argia· sleclrica care permit 
.. : " ii'I ODM i[ , ici tuli 9COflâlli'l ii'.: a_ . ooMI "lilOII' I ' non 1'.:lir'il 

'.';)I• · uno . ,I~ · a 100 de r $U . ~ o -. n01abll I ru:l de--en . I ; 
Y-l) mOfl l~!'k-e@lă · i ev uoon a ·. Cl/{!f'ea reşy: ,elQf m;ie- t(!ntorll;!.I Rom~ I, el'e'borează 

~ !lratne pri~nd di~em· 1cţi r.e,a a~r pfin, :e i9e,.eiÎ.E;1"gie, 'ln apecia1 p 1;1n,ru, ~l ()rili,:;Şlea anergiei 
din 1,urae re:gBDBrebile, .ruraa lill000n'i1Bn ional8. biDrnasă, hidro:gen, pmpunăoo Gu vamul'.uî m~suri în 
acest sens; 

x) implementează politica energetică a Guvernului, referitoare la continuarea promovării 
cogenerării de înaltă eficienţă, ca soluţie eficientă de acoperire a consumului naţional de energie 
termică, şi la utilizarea surselor regenerabile de energie, surselor neconvenţionale, biomasei şi 
hidrogenului; 

y) decide în cooperare cu operatorul de transport şi de sistem cu privire la decizia referitoare 
la abordarea congestiei structurale în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (7) din Regulamentul 
(UE) 2019/943; 

z) elaborează planul de acţiune, în cooperare cu ANRE, în conformitate cu prevederile art. 15 
alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/943." 
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12. După articolul 71 se introduce un nou articol, articolul 12, cu următorul cuprins: 

„Solutionarea 
plângerilor 

Art. 72_ - (1) Plângerile adresate ANRE se soluţionează în conformitate cu prevederile 
prezentului titlu şi ale regulamentelor/procedurilor ANRE, prin derogare de la prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu 
modificări si completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare. 

(2) Înainte de a adresa o plângere către ANRE, dacă aceasta priveşte activitatea unui prestator 
de servicii/de activităţi, reclamantul trebuie în prealabil să se adreseze spre soluţionare prestatorului 
de serviciu/activitate de a cărei prestaţie este nemulţumit. 

(3) Nu fac obiectul soluţionării plângerile al căror obiect depăşeşte 36 de luni de la data 
săvârsirii. 

(4) Plângerile deduse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti sau unor entităţi juridice pe 
cale extrajudiciară nu mai pot fi adresate spre soluţionare şi ANRE. 

(5) Pe perioada soluţionării plângerilor de către ANRE, efectele acţiunilor titularilor de 
licenţe/autorizaţii/atestate în domeniul energiei împotriva reclamanţilor pot fi suspendate de către 
ANRE, cu excepţia celor care prin neaplicarea lor ar conduce la producerea unui prejudiciu 
iremediabil." 

13. La articolul 10, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor 
avea urm it!ffl.11 eus;irtns: 

„Art. 10. - (1 ) Automai'e,a competentă e-rooe a · · izaţil cf.e 
înfiinţare penln..i: ea izarea cfe noi ,cai>aoită\i B11Br'gl3Ei□e de 
producere a . ;iei1 cll ic . ·ncll:JSiv d'.e wp i1ăil" 
producere ~ e.nerg e clectrk . sl termice fn cogenernr~, ·· :1.! 
retehnologf ree acaatQra ori re r,ea1.de inşt.a l a ide~ e 
noi, după cum urma:ază : 

a) dat.& po . f{la e l ·ca I (l(J'_bl l ' ' ll'1 feţ{!::i) ~ 

capacită, Jc11r res:J)e(;•I.., dep~~ . MW, est· n,e.oes a 
obţinerea unei ::1Utoriz.e ii de •i'nfiintara: 

b) dac:i putere-a eleelrită · EillJlnal i:l~bi la.lă l n reţea a 
capacităţ r · 81)GO~. sl;i l'î'I I do 1 MW lncllJ!Si~. nu Mtf!: 
necesară, oo ne,-eij · el ;iiilJtof'JZ8 d lntare, dar w nl 
obligatori i n□ iflceree. l;lutorl~!ii c;;;impete'f:lbe pri~ioo prof · . I 
investiţion al li ta panama p.aricididi a slaâiul · lflE!Ei l iz.ăiîi ~ wia. 
conform lleQI 1 · n fli ' în IJ ~ -

(2) Au!Oll'll"1. c001peten emite loo°.fi~ pen !\!~ 
a) exploaterece camere stă a capacităţihx· de priaducere a 

energiei 8'&drioe ~i ai in:s:talal,ilor-d · sine.are.a atlBrgiBiadăugata 
capacităţti .roducer • 

b) exploetaire8 oorner·o eJf:! a -capac t.aţll(W" de- l?'l,o . oere a 
energiei electrica şi termice din cenlra te eieclrice, 'în ,oogenerare 
şi a instalaliikl t de ~ceate a ensryiai adăuga-Le tap:acilJl~i ele 
producer ; 

c) prestf!rea ş~futul d ' aflş_port al ,enec~I .dectrPce: 
d) pree.ta.ree E.ilrvfciul - d'.e ·aietem; 
e) preS'tătea. seri, iciu·1 · ere Cli&'ltibu • - ă energ·iai' el · riaa~ 
f) adrnlniS1 pi ee 1c · li: •e,- se- o.co.rdli o :s.n Ur;1 

licenţă pentru Qpe~QN!I ple!j I eneryle . ctrlc-ti şi Ulil peritr\l 
operatorul pieţei de ediilibrare; 

g) acti•fratea de fumizal"e!"a. 
h)activl U'oo tUI I · ·_,e 
i) acti~ ţ;le gr1;!9sFe-; 
j) expl□a a rea -oornarcia lă a insta le~i l □r de stocara-a anergiei; 

în cazul în ca~ insl.ati!iliici di .s1.o(;arn se nslal~ i · ,cad~ uli'N:i i 
capacită, de 5)f(I e · exlstenl mool e: li enta ct-e 
exploatare cornerclslâ a pa tăJ de produ~ le în se~ I 
adăugării echipamentelor de stocare." 

14. La articolul 10, alineatul (4) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

,,(4) Licenţele pentru exploatarea comercială a capacităţilor 
energetice se acordă în cazul în care capacităţile energetice 
sunt amplasate pe/în imobile proprietate publică sau privată a 
statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, pe proprietatea 
privată a solicitantului licenţei, pe proprietatea privată a unor 
persoane fizice sau juridice sau pe/în imobile deţinute cu un alt 
titlu legal decât cel de proprietate." 

15. La articolul 1 O, după alineatul (4) se introduc trei noi 
aline1;1te; ali:ne,a~e- (.41H~>. eu 11.mm:ătu:m.d c,upri:n~: 

,(41) Uc n sn'lrtl ·p~-ca sâi"\i\lciufu i d el" 1ribuţie se 
StCQrdă operaito:filor e-caino1111lcl care au încheiate oon.1racte de 
concer.ilina, ă SiBl''i' iCiLJ IU" ere dis1iîbu cu mi - . tul do HISOrt în 
condi~i le le ·, denumi li Qp,m1.torl de- .c;N~ ~ c~ari. 

( 2} p - · ·, ee :se:M:iu I.i i d'e dislnbwjia es,00; permisă fără 
l'fle~ un.el lloen e ş,;;:ord[:lte de Af,JE;:E; i;onfr;wm pr,e,,,ederilor 

prazanw l . · ti~u op a q ilOI'. d d islriDuj i · a i ~ · ·m;;lor de 
c;IIMrf~ tnc:ihl e pe baza d~ rx-ev/1 ute l':IJ a : alin. (5), 
lflipBfattli'iar de dislrituj iai sau adrninistrfilori lar j1,arcurilor 
fnd ustf al'e in lr:itenc,.r,ul psrQ!.!rllor lriou~le comil :uite conform 
Legii !lr': 186120'13 p1M11d con . " · ·ea f runqionarea pateurilor 
loou · JaJ , · -u rnrxl. , le· UILeriome< o;/;1eratorllOII" de distribuţie 
seu edmlnielratorilot ·d'e zone li l!J,e~ în 1in arioruiI zonafor libere 
coo~ te oonr -m Le I nr. &H1002 pr,v.ind re lJ • I ne lor 
bare. CUI mo · iiicânla~- □mm~ ăn e1 ull:eri□ar,a . ·ndifernnt de 
~ r-e, preca.im şi apo ori . · · mici de!ln 1~0~ele de 
distnbu!;ie ca alimsni.e-ază locuri de -consum. d eiare p eurilor 
ndlJSlrfale·, f'eS?OCt, ro elar llbe . id llnrie alll'I IOi', cu puteri 
e:lectrice aprobate însumate mal mici de 3 MW. P-ra,zentele 
Clisp • s . aplic:/ ln.dl!sî11 . .I . r c~ c c . "LU;;:il iJ> în afara 
lanitel pa«:Dh,11 nduşlri al , l(llape,I:liv ~oneii ere, penă la punctul 

tt ·mita cu r · ·- ua octric:i ,d · d" - buţie a 
coooaş l i;it1B111,1 I :;iau Cl)I re 1;1 1,1a e leoiric-.fî de ir~nşport, cu 
'1'6S,pt:1t r ăi uî'lilă1.oa r . for c.ondl ii: 

,1;1) p _ terile :e · rlce s prob:;i e· pen ru locu 
par,ru'}ui iii . . rial . FMijl8Clrt.i dl ~Mi .. · ~ . -

clrice e~. fle Tn, moo C!Jlil'Jl.ltet iiiUb 3- MJN: 
b) ~Sl:i ·n§t4in4 ă :scri:!iă ~ira @, at-atul da, d" ibuţie 

c~fooar · regiunea de amplasare 1;1 parcului llf!tdustf1la I sau 
a zonei I bere eciiv-a w privir,e. la Pfe:stara.ai :satvicitJ lui de 
~ b1Jt-e prln ac ' te relele- ~leof.- ce. 

{(ii) A ,"n aixoep.1i de la-pre"'8d "la, e . (41). A/NRE acordă 
n! p ntru pre's rea qv e ului de 1!1bujl et1ergiei 

elecirice da ,căt re operatori eoonomici oa 1:leţ., ra ,:ele de 
d' ~ · · ir;i l ; zona rormesl • nai..\ ,al lu operator economic 
clacă .eceş iar {! · aoordul scris al opereto ui dai distribuţie 
c ~slM ar. tn ca ul acel i:ii şl i,.erloacJe de oonioesiune. 
Operatorul de distribuţie concesionar poate să refuze acordul 
scris numai dacă acest refuz este motivat si justificat pe criterii 
obiective, din punct de vedere tehnic şi/sau economic. În cazul 
în care refuză să emită acordul de mai sus, operatorul de 
distribuţie concesionar are obligaţia să asigure racordarea 
utilizatorilor operatorului economic refuzat, conform 
reglementărilor aprobate de autoritatea competentă, în condiţii 
de eficienţă economică cel puţin egală cu soluţia de racordare 
din solicitarea refuzată, inclusiv cu luarea în considerare a 
tarifelor de distribuţie aplicabile." 
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16. La articolul 10, alineatul (5) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

,,(5) Exploatarea comercială a capacităţilor energetice de 
producere a energiei electrice se poate desfăşura fără a deţine 
licenţă acordată deANRE conform prevederilor prezentului titlu, 
de către: 

a) deţinătorul unor capacităţi de producere a energiei 
electrice care pot fi pornite fără tensiune din SEN, grupuri cu 
autopornire şi care sunt utilizate de către acesta în scopul 
alimentării de siguranţă cu energie electrică a echipamentelor 
sau instalaţiilor proprii; 

b) deţinătorul unor capacităţi de producere a energiei 
electrice, inclusiv a energiei electrice şi termice produse în 
centrale electrice în cogenerare, conectate la reţeaua electrică, 
cu o putere electrică totală mai mică de 1 MW." 

17. La articolul 10, după alineatul (5) se introduc trei noi 
alineate, alineatele (51)-(53), cu următorul cuprins: 

,,(51) Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în 
domeniul energiei fără a fi obligate să deţină licenţă beneficiază 
de acelea9i drepturj oa şi ,un titular d8 · cenţă pentru acea 
activitate SoaU-"'""'~"""'• ', 

(52) În EiOOpu fBicilit:ări l inanţării iinves.ti iilor 'i'n capacităr i de 
producere · ,on • ·lei · i:: , · , o ersoaoo · I~ sau mdlcti 
dreptul să contrscte.ze, tn cali.s e de prod!iK:ăto~,._ ~ oondi,iile 
reglementUtlor ·s,e {le .A!NRE, en ·ta ci~ oo ';'..;I f1 
produsă de noua cepadl::ate energ~ .. J rli e ,fo~lne. 11;1 
momentul IF~i Fii , ergi8i, oon~ ptev~l.â .ar , (i2~ 
lit. a). 

(53) P · na fi ·<A tâll Joodi~ ~wăwtă la. ali l'I, (s.::), cu 
excepţia de111ltiwrlor _ ~paol l de- •· r9(;1ucţle• r;Ji'"ev~~ 11:i 
alin. (5) liti. ti ), .i!IP1:1 o'b:liga~ia .să o.b ·- lie{ln ţ.,n:ill"l:rulă la - , (2) 
lit. a) cu P.Ul.1n ·6 . .de e ln , tţ de mOfl11enUd llvr.bi ener9' ~ 
electrice produ set (le nOl!e ,caipscibatâ,ena~Gfi. În mz.ul Tn ca1e 
obligaţia fl lJ es'te fnd lln:lta, tonH-a. ~nch iil le- potrl YII 

prevederilor alin. (52) sunt reziliate cu aplicarea clauzelor din 
contract privind rezilierea din culpa părţii care nu a respectat 
obligaţia şi nu îşi produc efectele privind livrarea de energie 
electrică." 

18. La articolul 10, alineatele (6) şi (7) se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 

,,(6)Activitatea unei persoane fizice sau juridice de revânzare 
a energiei electrice către utilizatorii reţelelor electrice aflate în 
exploatare se desfăşoară fără licenţa de furnizare prevăzută la 
alin. (2) lit. f), în condiţiile respectării reglementărilor specifice, 
aprobate de autoritatea competentă. 

(7) Pentru a comercializa energia electrică obţinută în urma 
unui contract de procesare, operatorul economic parte a unui 
astfel de contract trebuie să deţină licenţa de furnizare prevăzută 
la alin. (2) lit. g)." 

19. La articolul 12, alineatul (12) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

,,(12) Prin derogare de la legislaţia specifică domeniului 
forestier, exclusiv pentru zonele de siguranţă ~i protecţie ale 
re'81elar, l li 1,1 lari · de a:uto~I ~ lll;e':n\'@ în i;k;imeniul ec 1ergiei 
elecirii:le l;!fecluează rlucrarile de, ln .rai inerelexplostara rorestieră 
ele pe 1.efemwila amp'Jasati:I sublpesi,a retelala elacbriDB, pentru 
erearea ş i nienjin.er:a:a d- ·la · i de i:ij'.lropi - a aţă d. , reţele, 
neccs e penaru I !li. • rtatff,cf i sig :an~ re f; I to r, cu 
obl • li sa f:n tilnje);e în Pffl _ bi rn -· st JorlJI fondului 
· ~e, lila ,_ ~ pn.'e1:l!ifl.!I r,en . ul, dul'JI ca~ 

.w. !Wu•rd~ll.l'l 1~ dupl. :Pl.ne@tlii'I WH H ntro~;h,ce un 
nou alineat;.allneatu'l •!1'4)1 cu.urmălolftll ,c'llli{M"llrnil: 

~(hi) Tilulani de autoriza~ii ~ 1 lica$ benenâari ai dreaJturilor 
cJs wt ~ · cfe sei'vifute. .â"su ra iproprie~ ·1 publioe sau private a 
st.a lui"i a u-, ţll oir :admi • r u ... , ritori ' st:1nl sculi1i ele orice 
oti ll ~ de pia~ ln .it1.1I • torll !11 . ai:llnf· ls1m publice 

_ I~ , feri oa ce · exer re .. _t1;1r dreu;i ri." 

„DrepturUe :ş i ob lga~lle 
titularilor d .1 

autorizaţii de 'mfi inţaire 
şi de lice ~ . up . 
proprietă1i:i tarţil'or 

Art. 14. - (1) Dreptul de ui ~ .Pra le-ren lu pen ru eicecu srea luQ"ânlor necesare 
re:al~ il n,lo ilU:l · , · ~Fii $.alJ 'f nOiogiZăn · -d capac:il:a . i'i)Clle s înt,n pro durata 
necesaFă execut rii lucriîrilor. l n ,exercihare-a aoes __ I drept de LFZ, iitJJ!arul a u orizaţlei de 
in lintaret Cff kl~ ln tare s-au r,eto , ol <l:.l , . _p caz, eu respocta . pre\l'I ·c1 fior legale, 
poate: 

J · dep •~ze. rl)e te urlle nece~re ex , . · JI luc~nki , mate , echlpal'JfliMire, utilaje, 
i n:slă I ~ ic 

b) ea d~~lllţe:Ze cu 1url ş ptan :a-ţi , ege1* rore~ râ, CQnstnJi:;ţll 581.1 alte amenajări 
e.xi:s~n oo num;}l ~ I - sli~n., , if , · sura 51fict ttece:sar:a ax_ecut~lîl luetr'.li:î · r p i'III\i capacitatea 
autor·~~. 1'11 cair,di :ille- legil; 

c} sa în® tcH mal I ~- . ea~ a•· ' , n cond li ~1.'ă.zure du ~gjSt-atra in Vi aare; 
d.) să ins ;aleze u· ilaie şi ~ Jucf'E!,ze cu aoee.tea. sE!i .amplMeZe birauri ş i 1□cu i e de şantier, cu 

.JC • d ul preala ' al ' fiiJprie rul : ' 
e) s,ă op-ea,scli on i;.a reslrangă BlCllivnă'ji raia propriietarulµ ii, in m85U ia slrid 11.~ El!XECutării 

lt;1 • f11Qr pentiru ~ .':lcltat ~ aui ~~. a. l"fL ecttm~.,:1.f;ll"!e"'l'ecier lor .le9ale t11 vr are, 
(2} p · ntru ~l:.al'tfa l iJ crătilo-r fie6'.~rs rn.aliizăr i i, T ~rsjioorf. repa ~~ilor ~ 9lţlloatării 

capacl~tilor l;lffl;lrgetioe·, 'l;Î'l.l!.IISfl i a.~tor ş] lloen e_lor ~u ~ eptUI e folos~_: ~po.rar ei;enurile 
puipri~t:act pubr ,, i~ ~nmuliile ~r faci · din ondul r.or t ior na~n · , ~in !'.I · . gare de 
la prevederil'e Eui'L , 2 alin. {~ }lit. b · din legearnr. '. 6/2008- Codul slh1ic. rapubl iCBJ cu modi ~cările 
I cample letlo .. 

(3) Dreptul de uz prevăzut la alin. (1) încetează înaintea expirării duratei stabilite pentru 
executarea lucrărilor sau înaintea acestui termen, la data terminării anticipate a lucrărilor sau la data 
sistării acestora si renuntării la autorizatii. Oricare dintre aceste situatii trebuie notificată de îndată 
proprietarului. ' ' · · 

(4) Dreptul de uz asupra terenului pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii 
energetice se întinde pe toată durata functionării capacitătii, iar exercitarea lui se face ori de câte ori 
este necesar pentru asigurarea funcţionări'i normale a capacităţii. În exercitarea acestui drept titularul 
licenţei poate: 

a) să depoziteze materiale, echipamente, utilaje, instalaţii pentru întreţinere, revizii, reparaţii şi 
intervenţii necesare pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii; 
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b) să instaleze utilaje şi să lucreze cu acestea; 
c) să desfiinţeze sau să reducă culturi, plantaţii, vegetaţie forestieră ori alte amenajări existente 

şi să restrângă activităţi ale proprietarului, în măsura şi pe durata strict necesare executării operaţiilor 
de întreţinere, reparaţii, revizii sau intervenţii pentru asigurarea funcţionarii normale a capacităţii, cu 
respectarea legislaţiei în vigoare. 

(5) Prin derogare de la prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, la realizarea obiectivelor de investiţii declarate de utilitate 
publică şi de interes naţional, în condiţiile legii, ocuparea temporară a terenurilor proprietate privată 
din fondul forestier naţional şi a păşunilor şi fâneţelor împădurite se face după depunerea de către 
titularul autorizaţiei/licenţei/contractului de concesiune a următoarelor dovezi privind îndeplinirea 
obligaţiilor de notificare şi acordare de indemnizaţii/despăgubiri, după cum urmează: 

a) contractul de închiriere/convenţie între părţi, termenul de plată al indemnizaţiilor/ 
despăgubirilor fiind de 30 de zile de la încheierea contractului de închiriere/convenţiei, în cazul în care 
proprietarii sunt identificaţi; 

b) dovada consemnării prealabile, în conturi deschise pe numele titularilor de 
licenţe/contractului de concesiune, a sumelor de bani aferente despăgubirilor, indemnizaţiilor, după 
caz, pentru respectivele imobile în cazul în care proprietarii nu sunt identificaţi; 

c) dovada consemnării prealabile la dispoziţia acestora, în termen de 60 de zile de la data la 
care au fost notificaţi să se prezinte în vederea semnării convenţiilor, dar nu s-au prezentat sau au 
ref~ t încheiere-a r:;-Qnvenţie,· , a şvmeh;:. efe ente: cle-şp,ăgubiril4;1rh~ern ·z.a\iil~ . An, ,r~z1ul Îfl care 
proprietar I Sllill ioont·1rka"!J, oar nu . · p · s@ refu\l s.:i Tncntl oonv~ , 

(6) Trtularul lioen\ai es'i.e. ob'l ii;ia.t să Enş "in a;za în s~isJ proprietaru bl.lJluricr sau prestatorul 
aci · L-atîbrcare vM · alecmte ca nnare a lucr~r c-apaoittt ene · Ike, ai ·:t:_oeMI ,ca1urilor 
de taVarii ş;i a celor!!BftBrB .a de ai!u~ ii de r□~ă. majoră, si ua,~e l n Câre proprierarii ·~ .ml îrrş ~i inţaţi în 
termentll oei ntai SCUl'l. 

(7} Ttwlarul ilic: · i asta •ob'l igat :să plăl.easică 1:1 - rietăl ri l.o r d~iJ!Jbil'Gai cu,venită1 pentru 
pr.a;gubele i:m:u;J~ . . d~ga]e\!l:Ş! terern.1 ~ -,;.a re-r,.1,mi frl ( . \ a · terli;ie1ţî , în oei m ŞQarl timp 
p-oSili l. . 

{@) Şşr.ii bute1;1 ele 1Jiece:J1B şubterşn.lli, de; 1:.uprafată BBIJ seria~ăi cuprinde dre:ptul de acces şi de 
fl:X . a a I la ioool de a la sare .a cap · laajlldr' e · Ike cu ln1ervoot1 · •pentru 
rejehm::if'ogizări, re~a~i. revizii şi ravarii . ·' 

(9) ~tcy a e. 1 unerea ill'1 peMcol a p • Qr8l'lel0f~ · l::rUnu r salJI unor~ Jwt 11 deS:fflşurate 
·n zona de axeii;u!are a ucrc'( rdie reăl imraoriltt,ef.ehoolo~ i:ki c:apaâlăţrenargatioo, precum şi 

o.per@lillcr de r,e..,11,lie ijfU.! r4;1:;1 regie la ce~iltee în n~une, iit;uk:in.il il!IU~rl~\lel, !Sa.u al l lcenţei 
- dreptul * o . il"ie rnscra11g _11:1:-;) On s.1S1attim. pe toa!i!i i:11.! ra la I o ~ri _·. · r-, · acLMM.1ilor desf.'.'ifurate 

n 'i'1;1clrr~1e·qe• :illte pe(SQ.enei, l!iU1 oblige\ia d~EJ _iril aoes.tcrt:1, eonf-o ffll ~e-v.aÎ;tet"ilor prezentei 
I · I, î ~oost · · - p · n · · . a cca~ 'i\O rl . linta . 1 TI cns, d pw data f l"ICepe , , 11'8S(.icctiv a 
fl naizării ucră ri::i r, m excepţia CB!ZL.IJflor genera e, de sitt.Ja ii de forţă majoră. 

i 10) La Tnce re.a ex · li w,e llor prevbute fa ;;i • 2 ln. (2), I.Ulan.fi ,-oor1zajiei de 
"nf.ii n ţ~re. reepacl:w til.u!arul ~icen ei este {]bfigBI sa asigure degajarea lsfenului :si !"Eipuneraa lui în 
!;;I a\la lnljlal , , 

(111 Dtll:lplll l d er ;;iOOi:iit; la uliităţile publice. pteN:ttlt la art. 12 alin,. (2) ); ilrabui ,e:«ircitat de 
I lel!U"I amoriU!ţiel sau a llc~ cu bunketl~ !jl ln J11od rezonab11, Mra a p,ejudi . :arccesul 
a o, ·~soanG ~ tostiecl:ÎVfAO ut it.i~ public ;• 

19. - (1, P'°' aGe· obleciul ~n · oonc.eslu .. r Ike le, • p , • . .pu !:ă sau 
prnrâlă a .:stauitui. <idi 1J i tă\ia · .sarv i □iila p!!lblirlB..de in.eretS nă1iDliia l , · g,enatal din dool' iul anergiei 
e dl! 

!2) Caii sa da autori!âto .oon r aa.anlă ® ara mini , · ul de tastll1. J!'Bt'I tu littlnunls propnietate 
pl)Jb . ~:!ialJI pri-.,1;1~ .;1.• •Id domenii,d~;me~c r:ect,Jm ~ pef':lln.J ~ lleş1;11,1 sei;vioi e publice 
a ·. ln! r s n · Şi lnoooos a'jlooal d •dortr _ iYI . i!J fi . I rloc. S 8.l{CJ p1.oa2.ăi . telol e lectrice 
d:e transpo enajyiaj 'e leQÎr:i c l;!ffl 'l · iler. pe iea_fe,,EÎDBSteB suni BrnplBBBle . F,)fiBCUlll şi ~ rviciul 
pUtillc d · transpon. I ,en . I e1Jtirct!:. 

(3) GaTilalea de au tori ale con tradan tâ pentru re(eaua eledrică de transport energ ie e rectrică 
şi terenurile pe care aceasta este amplasată, precum şi pentru serviciul public de transport al energiei 
electrice revine autorităţii publice centrale desemnate ca autoritate contractantă a statului pentru 
acest scop. 

(4) Cadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune, procedurile pentru 
acordarea concesiunilor, precum şi conţinutul-cadru al caietului de sarcini sunt elaborate de 
autoritatea contractantă, în conformitate cu prevederile legii, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 

(5) Condiţiile de acordare, menţinere, suspendare şi retragere a concesiunii se stabilesc prin 
contractul de concesiune încheiat de autoritatea contractantă şi aprobat în conformitate cu 
prevederile prezentei legi." 
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23. La articolul 21, alineatele (2) şi (7) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 

,,(2) Participant la piaţa de energie electrică reprezintă o 
persoană fizică sau juridică care cumpără, vinde sau produce 
energie electrică, care este implicată în agregare sau care este 
un operator de consum dispecerizabil sau de servicii de stocare 
a energiei, inclusiv prin plasarea de ordine de tranzacţionare pe 
una sau mai multe pieţe de energie electrică, inclusiv pe pieţele 
de echilibrare a energiei. 

(7) Participanţii la piaţa de energie electrică au obligaţia să 
transmită operatorului pieţei de energie electrică informaţii 

privind cantităţile de energie electrică tranzacţionale aferente 
contractelor de vânzare-cumpărare de energie electrică 

încheiate." 
24. La articolul 23, alineatul (8) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
,,(8) Pe piaţa concurenţială, ANRE are dreptul de a suspenda 

funcţionare.a rp ie1ei aali\Cl!Jten\iale, n cazt11I apticstii ,p~erilo1 
art. 5 alin. ( H7).· 

25. La mlQO ul 23, d:1.rp .:\I n. I.Ul {:91 sie ln-~d1,u.;; dnel 
noi aline_ - - , nn - t 1 .i f OH 1-4}, (!Iii urm torul Cililpr1· s,: 

,,(1 O) Pe. ţKâlB COHD1Jra (ială târ'l(jli"fi, AMRE ~ . · ptu'I să 
aprobe iniraduoer:aa rs; i uliiz?ireai de prodl.l'Se speciriDB în cedrul 
anumitor Jlilildal · · de- s nza~ iiJClfire, rpenm.1 ~ --1,1rar,ea1 unei 
flexibilităJII m ÎRCl'i ~lţIDUIC IIQJ cu ene . ~ C Ci:! la 
termen, inctusi~ cu pr,o litii n · li - - -_ Iii~· aer cvat 
producătorilor ide energie tdin sur:sa, ireg8'l'IB ab _ AN"RE 
împreună cu opera!orul .la~î de,en~ -elec~,mo.nito~ 
şi evaluea~-pei1Q -, lmpaciul utlllztiri produs _ r fle- .. I , 

( 11) P~o - s,e]o p - îce-l)(O'tilZll'° I li , ff{I) SGI ~~ în. c 
prin cel pu in unul râ inlr. utn1ă'I.Mrele elemel'i.ta, eal'ade~!iOO: 

a) varia ia puteri i .orara ~ă de ca i!cStea. oferiaiă în ronlract, 
în limita ~mul prnoen 1ru;1:idm, -~b it -i;;,on:tom, ireglemerităr1Ior 
ANRE, d n ij ' sa n. fectez rofl I IM rf,l p . fiool 
contractului. d.1a nu m~r mul! Cll +I~ 100% p;imtru p!'Od'ucă' ii 
energie din sursei reganer.abit,e; 

b) actu· IZBrea pre ul de e,ri t;iuire ŞI unul oamra.CI, în baz;a 

unei form1.1le _ · ,e ~ oon~oo ·terme ' f~ determlfl3ti 
determin l:!11 pe ti za uoo lndlcaloo bursterl Jr · licf. et1 
precizarea ~urselor publioe unei. suni acfualiuife veJon 
indicatorilor considera: . 

(12) p;e!Mll! ~ec(1;1irea ~evedel'II a 11. 1i), ele-men 
caracterist.oe ale p,,o , ,_~lor 5Qec:I ce se, Dubi I ltU.! -· 
încheierii IFâflit'"~iil 

(13) Pm derogBIEI d la p[8'1,!81jarile aha (1), un P.,3Tlicipanl 
la piaţă care combirn1;1 energfa, electricll produ5ă de mai ffl\dlte _. ~ ~"' 
surse de ene · poaţe ~ con rar.te b t; te,a,e cu ~I 
acestor su - · 

( 14) Prin d . gl:ltti t1 1a p alÎll:I lin. (I ) .. un particip.ani 
la piaţă care m:m.'binăi saranile ma· mutlor cf n\i ipca'le ini:::heia 
contracte l;tllet~ _ Cl,11 ace~tl1;1 ~ cu fum orii lor. I 

26. Antlc:o ul ~4 · 9~. 
27. La artrco1ul 42', lfterete â) ~f 'o) $e motflflea- ~i ·vor âve-a 

următorul cuprins: 
„a) să efectueze construcţii de orice fel în zona de siguranţă 

a reţelelor electrice de transport, fără avizul de amplasament al 
operatorului de transport şi de sistem şi/sau fără respectarea 
condiţionărilor/limitărilor prevăzute în acesta; 

b) să efectueze săpături de orice fel sau să înfiinţeze plantaţii 
sau vegetaţie forestieră, în zona de siguranţă a reţelelor 

electrice de transport, fără acordul operatorului de transport şi 
de sistem;". 

28. La articolul 44, alineatul (1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„Art. 44. - (1) Distribuţia energiei electrice se realizează de 
către operatorul de distribuţie, persoană juridică, titulară de 
licenţă sau exceptată de la licenţiere conform prevederilor art. 1 O 
alin. (42)." 

29. La articolul 45 alineatul (1), litera c) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

„c) realizează lucrări de dezvoltare şi de modernizare a 
reţelelor electrice de distribuţie, prin consultare, după caz, cu 
operatorul de transport şi de sistem, pe baza studiilor de 
perspectivă realizate pe o durată de minimum 5 ani, astfel încât 
reţeaua de distribuţie să fie sigură, fiabilă şi eficientă; studiile de 
perspectivă se transmit la ANRE cu minimum 6 luni înainte de 
începerea unei perioade de reglementare;". 

30. La articolul 46, alineatul (2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

,,(2) În cazul în care deţinătorul reţelei de distribuţie a energiei 
e.1acirice se, afl'ă îil irnplJISibiMaiea de ai p resta sa · · ·uI de 
dis, ibupe s.au de B soord'.a rsp□rul de putere aolicitat', pentru 
u1ill · l I r-.aco,dajl l;;i ace rţ\ea, .are oblh:Jl:l"ţ li! de- !ii preda 
ffl" u. , t olOSi.n a IJa itl tn ,exploal'aJle, în, l'ermon de 15 zile 

Ei l'a data Oâ"6-l.ai1Ai'il i , posi!JilM d. .a prâsla tiertitiul de 
- is'iribu ·ie EIBU' de .a a;oord'a sporul da pulsre: solicitsl:, până la 
pre srea aces-1eia i;:u ·titlu lei::ia , o;perştorulu i de -d _ ribuţie 

ar d .ice 1ill ;l<Clml ·n CQf _ se a1l teaua 
rlcă - · pocfii/a, _ aM:!il.a din UM" a obllga,li'.1. ~ a presta 

S-8JNiCil!I r:fe . • Ulia· part ni Ll'li FZB orii i!iCBS-\âra. n 

3 t. Llld;3rtii;:oti:it' 4fi.· dlll(pă a1i1M!!apll (21 se lmrMlilCI două 
noi .!!'l!l . ~ Jln"1 le {2 )· !11{.2.2j, iC'U umw· JC!r~h:upnns: 

(Zi) ri sllu '_ ~~.:iz1J!IJl I· · a lt , (2) Îf1i ,car . nu l)l)ate fi 
oo'â'1:1. ·t d tul de prop · târa a.:suprăi ra,akii de di:S!nbuţie a 
e11ergiai' alactrice opere ·oruI ele dis.lri -·uţie cQIIOBEianar-. titular 
r:le llce I în .::rorie tn i.ar-~ !;:i;! alll ~~ ~ respectivă, 

etili •fad _ a pN!lt ™ -1 · d,~trlb-0\1. p 1ru ul ll lzatorii 
~ ·a, p · ·" ;a ·· icarra;;a p~opriOtaru i u, · 1_ i catiză. 

-(2~)-l n carul ·n care, da~l:o.n..il un€4 raţa la dia dislm.utfe aflate 
ln ~onai de (,(Hil!!leaiune a unui llpef.atQr·,de, .' işir1tJt4ie Cl;lflcesionar 
n1enllooeaztî să IF1$~~ ~eaua ,de dl~ootJe _ . Tn situaţia 
PI\ v.:izulă la li . (2). oost.3i are obli ~ -- 1 · o . rtă de 
\lănzâre op :alorului de d i~nl:iuji COODâ:siooar, la o valoare 
'. i;,ti!K:aMI ai acesi · • ca1111ifica1ă de un expert autorizat 

d~end ·, ls Qi;ie,1,e OAJI i;le. l!ii 1butie or;inc . _ nşr are 
obll9a1J de a o a~fooa îP • men d 120 d zlle de I~ data 
i::Offflooto.lfii valoni dl!l ăd'l i ~v,s u·,c:a _ .. 

32.. l.a arliGOlnl 47 allnraatl!II f11). dup_ă litera c} s:,a i ntroduce 
o oo.uă l[teri, litera d}, Cl!I umii,t(lftll cuprins,: 

,d ~ trr c,azul S:!,lstro9en d en · ,gfe eleetrica; măsura 
··riti'i . p -.- tn llm. iMi • cu IOCl:ri~ ;.; - fl luat după 
iffi:!li.!Jl.iataai pndba r ş i âa\o\a2ilfu- neD6Mr , itnediăt în cazul în 
care la loCt,JI da consum nu exii;,1:3 un coniract de ·fu rn izare 
l ~c~lş,t, - · n_ n .or ş~ _ dup,;ti ll'"Qn1,m area unei hotărâri 
ude _· tore d 1nll l . in cazLJI 11 e1.1.re I , locul d @ n $1.!llll există 

't.rn eo ttlffle-l de iufîîf:2:a-re îr1e~'ieiei! .::u urr furrtlror: • 
33. La articolul 47, după alineatul (4) se introduce un nou 

alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins: 
,,(5) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1 ), operatorul de 

distribuţie nu va acţiona în sensul întreruperii alimentării cu 
energie electrică a clienţilor finali, în mod voluntar, înainte de a 
lua toate măsurile tehnice necesare pentru evitarea punerii în 
pericol a vieţii şi sănătăţii persoanelor fizice, pentru protecţia 
mediului şi asigurarea integrităţii bunurilor materiale, cu 
respectarea reglementărilor în vigoare." 
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34. La articolul 49, literele a) şi b) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

„a) să efectueze construcţii de orice fel în zona de siguranţă 
a reţelelor electrice de distribuţie, fără avizul de amplasament 
al operatorului de distribuţie şi/sau fără respectarea 
condiţionărilor/limitărilor prevăzute în acesta; 

b) să efectueze săpături de orice fel sau să înfiinţeze plantaţii 
sau vegetaţie forestieră, în zona de siguranţă a reţelelor 
electrice de distribuţie, fără acordul operatorului de distribuţie;". 

35. La articolul 49 se introduce un nou alineat, 
alineatul (2), cu următorul cuprins: 

,,(2) În situaţia în care operatorul de distribuţie constată 
existenţa unor acţiuni sau fapte de natura celor prevăzute la 
alin. (1 ), acesta este îndreptăţit să întreprindă toate măsurile 
necesare pentru restabilirea situaţiei de fapt iniţiale sau pentru 
corectarea acesteia." 

36. La articolul 50, după alineatul (4) se introduc două 
noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins: 

,,(5) La solicitarea unui operator economic, ANRE confirmă 
prin deci · e tncadrar · .. um,11 : istem de · S'lrib.~ tno:hl . în 
conformitate c, pc-evedeftle alin, (1 l, 

(6) Operatori! eooni;?01lcl c-1;1re op~ eme ,je dtşlribu . 
închise care se '.i'nesi raază în prrev,ederile• al inL (1 l :au dr;ep: ul E.ă 
presteze fără licenjă ~ rviciu1 de d islrihu~ie ifll am deciziei 
prevăzute: la ar ·. (5}." . 

37. La atticoh,n 51 , du • aiin,ahll 1a) H 1 lnnlill;lii:i palfil 
noi aline. , . · i · ·• ate -:. f3,1)-(3A:) , w 1Llti'nllton111 c , M: 

,,(31) Qperat,o l,:;;di dlsllrlbu" · · te- ligal . r. IJJ 
contravalciarea um nnveş.Ute ~e s -.ltanl CQnfa!;m i;ire:Yed~ r 
alin. (2), l n m1tiii oofei de- eficien feoon~ .a n..,eEJtil;i,el', · Il 

conformitate o ~arnentârile· ed~ptşl:e de AINRE. 
(32) Operat-0rul de cfl::,;iribu'l,ie er,a o'bl fga iei să asigure 

finanţarec1 · · t-a i~rea IU>crarilar de 'Pr<:!iadare fi eX{!CLl1ie a 
instalaţie i d racortt.a cli nlulul I noncas ·c, a 0-âmi 
lungime Vil do· ptn la :2.500, · td ·1a1J pc te Ql'iul unl~III 
administr,all'l'•l e , torl : pe tm care . e rortcesl · ea ~rvld I 
public de dis rl · ~ e. ai : el oon ra . re va ff rewnosculti îfl 
tarif de che ANRE . Termen de re,a)izare: ~ ~1-dtlriJ ,eş"te de 
maximum '90 de ·1a, de dele. ati;inerf e!!IID.riza~ei de 
construire. 

(33) Selicitanlul, vil.Or cii ii:Jl\'l t linal oonca:snic. ara (lbliga'iă ~ 
utilizeze locul . · consum :şi sa • · s~ aes · aj ia ~tUlai 1)1) 
o perioadti ,d 5-an' · e · a ~ n tn ~ lu · tDslala~ .I de 
racordare-

(34) În ca~I t n c:;iffi cllenCJJI ~ I nofl(l85fllic nu reapectll 
prevederi . elin. ţµj, aceal;a eştEM>~at -să ·r,es!i 1,1ie oparaiorului 
de distribu ie con raVB oa rea !ucr.ă riloc d,e . o iedere si e.xeru!ie 
a instalap:ei de racord e, p.r,opo iooal ~ iP ri□acta rămasă 
neutilizata. i n mod grai:1ual , in to - omnital-8. "' reglam tăn 
adoptate . · ANR .' 

38. La · nicolul' :51 , I n .1 · t- I } , 1 (I s • mp,d'l ' ldi · 
vor avea u:m•~l:OM <.up, : 

,,(5) Loc,.ali"a~n~ cşre, , din conşii;lerente t~i.l:;:e a;;1;t;1 
economice nu sunt c□nei:::tate• la1 SEN rp □t alimentate ta:l 
energie etecirică prin sisteme e ledroenergel:ice izc:tate. ,ru 
luarea în considerare şi a resurselor regenerabile de energie 
disponibile la nivel local. 

(6) Preţul de vânzare a energiei electrice se stabileşte de 
către ANRE, pe baza costurilor justificate de operatorul 
economic care prestează serviciul, luând în considerare şi o 
cotă rezonabilă de profit." 

39. La articolul 57, după alineatul (6) se introduce un nou 
alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins: 

,,(7) Furnizorul este obligat ca în relaţia cu clientul final să nu 
utilizeze practici comerciale incorecte sau înşelătoare." 

40. La articolul 62 alineatul (1), litera h5) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

„h5) să beneficieze de mai multe modalităţi de plată, care nu 
discriminează în mod nejustificat între clienţi. Sistemele de plată 
anticipată trebuie să fie echitabile si să reflecte în mod adecvat 
consumul probabil. În cazul clientului casnic, dacă în urma 
regularizării suma plătită de acesta în plus este mai mare de 
100 lei, atunci furnizorul este obligat să restituie suma plătită de 
către client în termen de 5 zile de la data emiterii facturii de 
regularizare. Sumele sub această valoare vor fi compensate în 
contul facturilor următoare. Orice diferenţă în ceea ce priveşte 
clauzele şi condiţiile trebuie să reflecte costurile pentru furnizor 
ale diferitelor sisteme de plată. Condiţiile generale trebuie să fie 
echitabile şi transparente, prezentate într-un limbaj clar şi uşor 
de înţeles, şi să nu includă bariere necontractuale în calea 
exercitării drepturilor clienţilor, ca de exemplu, dar fără a se 
limita la documentaţia contractuală excesivă. Clienţii sunt 
protejaţi împotriva metodelor de vânzare incorecte sau 
înselătoare·". 

• -41 , la .!rtlc:o ul G!!i, d •pi i!!i l n wl (ti) inii • • c'llei noi 
_ I !leate, ;,'!i i ea1ete· ,(&H8-), eu l!!lm1itoml eu13r nş: 

~(Gi) în ş l,lil ile ln cere t'Qni;:um:ul c;le, energie- electrică nu 
poet1:i I de.1:e~ t prin mă-sur.ara. aee3tl:l se atabile,şle in sistem 
pau~eL 

(7} Stabilira:a conti_umului de tBl'liEl r • • erec că 1 ; :& istem 
pau ·.al a$1.'e permiM. doar· în• .u1mătoara1 · · iluaj ii: 

i ) p · ,llti ci , JF!a tem o,a I! cu ooml· d · • .. -tenţă 
ma d · (i km pentru~ nu .. • JU51l ca şau nu 
,este IX! lgotli nionta.n 11,J n'!i!I $111.!P mbuf~re; 

(li) ~ liil!fe oon . cu pu · $;10fbite şoo ·1 oo w, 
pentru cere 111.1 ·se ~ ili::a1 aeu rw ~a posibilă 
maniarea unur grup rJâi rnas/ilfi;lre; 

"i ) tn caz.ul inregl~ttmii e:rooala, :::ă u a:e rectării 

,gn,:iputilor d Iii ur.arn, .cooklrliil ntărilor 
ANRE. 

(8l Sistem P:JU~aJ po:]te· , 00 t ·SU! · fi rea prej~ iciului 
ln cazu e de, suspiciune, de sustni~re de ene!'Sle ele•Gtrică, 
~~1,., ~ mod' ~ ,cal~u:I în şpe\~le de 1,11;:e aomţi onării 
lns!mnţelor judecă_tor-ewti ; . n;i" a pentru car:e se spic.ăi este cea 
:stabilită prin □~rara jud!Niă.1.Qrească datini 'iv~: 

42 La iăfticoflll '75, dlip:ă .alineatul (2) :se inlr(MJ!uc011Jn nou 
a'liMal'. arinu tu1 ,(a~ eu 111rm~toru1 euprats:. 

3) Fi ;ci · . g,are, ~ :la l)«l't{tOOl'lle legale 1 • materia 
, ~ll lcr~ achlzl~ -de ucMrl, !:imuri ~I senm:I a;ientf!.I realizarea 

iiid!..,ltătllo( · sectorul ene(Sllel eleotr'oe care 5e.de-gQ!ş-oară pe 
baze t~li alor reg,lementa:ls de :aţ1tci ri tet,ee; CQIIIPel:en~ se face 
prin prtlCB ri ii::oncurenţfale . tra~renfu ~ nediscriminatorii, 
i n con!bl'niil.al:e cu li'eg enneniăr ile ,eprol:Sa"te de ANRE, fără 
cPiJ&.(al.are:a ~ ·t · 1.JDCJfd~Lu ri speciale sauI B();olu:sive." 

4'.l. La .il1~1ul 93 .a1fn . lui fi'), punciul !5 .. rnodi:fică şi 
w v urm torul cup 1n : 

~5; • · reşpe· , eii! regk!men1~nior tehn • .. şli'Sau o::i „ rciale 
erni~}l i;i ţlii'NRE;, ·ncl~ pe cel~ prfr,,rfoo Jum l;zere1;1 ';!f1ergiei 

;e!e~ rŞJ ci el1ţiiJin i;·. 
-4 . IL:a :artic olul 93 .alinestul (1). d!.ipă pun.clul 5 

se introduc patru noi puncte, punctele 51-54 , cu următorul 
cuprins: 

„51 . nerespectarea reglementărilor emise de ANRE privind 
acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice; 

52_ nerespectarea reglementărilor emise de ANRE privind 
racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public; 

53. nerespectarea ordinelor şi deciziilor ANRE, altele decât 
cele prevăzute la contravenţiile din cuprinsul prezentului articol; 

54. nerespectarea oricărei decizii cu forţă juridică obligatorie 
aACER;". 
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45. La articolul 93 alineatul (1), punctele 29 şi 45 
se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

„29. executarea de săpături sau de lucrări de orice fel în 
zonele de protecţie a reţelelor electrice fără avizul de 
amplasament al operatorului de transport şi de sistem/distribuţie 
şi/sau fără respectarea condiţionărilor/limitărilor prevăzute în 
acesta; 

45. refuzul operatorilor de distribuţie concesionari de a prelua 
reţeaua electrică potrivit obligaţiei prevăzute la art. 46 alin. (2) şi (22);". 

46. La articolul 93 alineatul (1), după punctul 48 
se introduc şase noi puncte, punctele 49-54, cu următorul 
cuprins: 

„49. refuzul participanţilor la piaţa angro de energie electrică 
de a permite efectuarea de acţiuni de investigaţie şi/sau 

inspecţie inopinată în spaţiile ce aparţin operatorilor economici 
sau asociaţiilor de operatori economici care îşi desfăşoară 
activitatea în domeniul energiei electrice pe care aceştia le deţin 
legal şi/sau :/şi desfăşoaEă .activiralea şii la domiciliu.I, ,erenur" 
sau mijlo~ os !rem.port apa~~ncl r.- · re'.Zanl.an(ilOtt legali. 
administrah:x ilor. ,d" c:toriăr $i a lt"t! r angăja , i ai opeiclito.ril0"r 
economici ori esoăaj ii or de operatori 900norni ci sup,uş i 
investigaf lBi ce u rmeaz.a BJ ' 1 · sped sll3l :sa"U i:le .a pune la 
dispoziţie, ect:Jipamentele e lacl:roni:;e pe teara s I s: :a,;;a e :sau 
arhivate datele :şf inlonna'µile ce lac obiac ul in'a'BSligB.!iBi; 

50. ne[ulllEaR!ada alo l!i inf0flllla _-·1ar, fumizare.a de date i 
informaţii in,e:(acta. ine.om:plete sau care induc. l n eroare, ca 
urmare a ~l ici1ări lir.A.NRE, realizate in 'temeiul preved~.rilo r 
art. 85 şi .ari!. 86 n. {t ) llt. e) I d) ~ n .{~); 

51. ne~ct@fea. da . _ lre, parlidp,an\11 ~ pfeţă~I opera QIUI 
de transpo,t ş i i:!e si~:em si eefiin\etor.~ tn. regul~ 
europene, altele dee~ · c.eh;! m · _ · ele~ 32::.::a6, 41 şlr 4Z:; 

52. nerespectafea· de- . tre . l)ll!ln\ I pi~ · ®era Ql\lll 
de transport . . de ern a· oe \el9'r pl'tvilndi trans.ptl!re 
prevăzute î · r~gl rneritarlr ANFtE, pr,ecum ţii in . , lamffll'l.ete 
europene, cu e:«:e.p a · · · u ·inentul {UE) rw. 1,2.2 1.2011, 

53. ne ect~re i:Je ~ ~e. QOeratorul de Cli :tribul 
termenuh.il 1Pri 'l' ln racoMa ~ ·~ la M , 51 n (32): 

54. neF0$peCta de eatr I\JfYiiUlr .a p · - tl tllo arL 61 
alin. (7)." 

4 7. L I arlicdul 9J allno.alul t2), pl.limlui ·t, 11:kira dl 
se modifică şi va av-ea urmatorn.l cupli'iins: 

„d) cu amandtj i:le la .20.000 Je t _ Qă.la 50.IJIOO- 1J ţi e_ntru ma 
prevăzută. la pct. -45.;·. 

48. Lai artroo1ul !9!3 ;ilmneatul 12) pu:nchil 1, dupa l itera dl 
se introduc-a o nol!Eă Imu.Iii lifara eJ„ CIJ ulimă.torull cqpr1nis.: 

„e) cu amendă de l_a O.OOO lei pană la 50..000 lei. psnfru oale 
prevăzut& la pcl:. 491 i :50.~ 

49. La1 .arlicolul J3 all1i11;P11b.ll (2) pl!liiM:IUI 2, IL'tera, b} 
se modi1Jcă ş;i va .wea urn:al!itorul cup!l'Jne: 

„b) cu amli;!'lldă de la 110:iooo !ei"'p,-Anll'i la 200.,00IJ el, penlru 
cele prevliz1,.1 e la, pct 1. 3---:Ş~ . S, 10 .. ~5. 18, 20. 22, 26, 3ll;i 
Si 53;". I 

· 50. Lii!i ,a,1/lc;,o1ul 9a ,1;1Hn.-eaM ,[:Z.J m.mct:11,J! .2, 111:e el 
se modifică ş i' va avea următorul cuprins: 

„c) cu amendă de la 20.000 lei până la 400.000 lei, pentru 
cele prevăzute la pct. 41, 54, 24, 37 şi 38;". 

51. La articolul 93 alineatul (2) punctul 2, după litera d) 
se introduc patru noi litere, literele e)-h), cu următorul 
cuprins: 

„e) cu amendă de la 1% la 5% din cifra de afaceri anuală a 
vânzărilor pe piaţa angro de energie, din anul financiar anterior 
sancţionării, pentru faptele prevăzute la pct. 32-35, pct. 41, 51 
şi 52; 

f) cu amendă de la 0,5% la 1 % din cifra de afaceri anuală a 
vânzărilor pe piaţa concurenţială de energie, din anul financiar 
anterior sancţionării, pentru cele prevăzute la pct. 49 şi 50; 

g) cu amendă între 5% şi 10% din cifra de afaceri a anului 
anterior aplicării sancţionării, pentru cele prevăzute la pct. 42 
şi 54; 

h) cu amendă între 2% şi 10% din cifra de afaceri a anului 
anterior aplicării sancţionării, pentru cea prevăzută la pct. 48." 

52. La articolul 93, alineatul (21) se abrogă. 
53. La articolul 93, litera a) a alineatului (3) şi alineatul (4) 

se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
,,a) reprezentaţii împuterniciţi ai autorităţii competente, 

în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) pct. 1-27 şi 
pct. 32-54; 

(4) Pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1), cu excepţia 
celor prevăzute la pct. 19, 21, 42, 43, 45---47, 48 şi 54, săvârşite 
în mod repetat de persoanele juridice, autoritatea de 
regi , tafe aplică o amendă. cupr' ~ ·nt.r~ % şi 5°/,., 'i!.in cifra 
(!oe al'eiooti ani.ralfl ,a psrSO'ăfl JJ i oonlrav -· -ni a.' 

&:; . 11. . .11 .atlicotul 9.l, !ilul)ă aJJiMailJLII (41 n ii'i'h'oouc două 
noi a.1ilili8i:ile., ali'ne.itele ,(41J, ·ijii (Al21 , oo UlilDiÎklru'I ,JJ:upl"ins: 

m(4 1) Parilru ~ ila pre.,.azut.e la alin. (1) pcL 4:2, "18 şi 54 
:săv~~ e, i n niad repeia' da pa • oanale juridiee, EiUl:o:ribatea de 
~ leme11tar-e re rage Jlicen a persoan · cootr.:rne-.niante. i n urma 
WlBi hotă âri ]udecăţoreş - definitive. 

(-li~ Pcin !!ioolfave.nfie ~VMŞJ-îă. ·1n mod rapetat sa înţelege 
aărV'arşirea ele ce liMJl \in dooa o(i a .;acaleiaşi fapte 
fliJCriraven~ rr · ~ 

65. Ila 1;1ri:h;(llul t:li :a[lriita'l!.1I jŞ) şe m-a<i!Hieă 'ljl l v41 avea 
ur!'l'lltonil (:11,!!J)Jf:111~: 

~(5 · · · -afaceri 1!inu _ f;l.e ~ · · afaceri a 

~rş con ~ n nte, ,frf,,,...,.t·oi 11, itatea 
I . enţ1 . e.azul în 

a nu a 
nată, 

care 
terior 
erea 

. - nului 
·1 d ri fni derea 

. nu a realilliil. cifra . afaceri, 
Ya! l i iU . ih1 cal:tul u ll iri'î i:I, tlrra, de ara ttH'i i n i'El g i.Slra'l.ă , Dacă 
contraveni nt.ui es-1.0 j:'.i8rsuâ n.ă jwtidică nou-!in 1i~ ât.a. Ccaţe nu a 
·nliE(listr:at cifia de a.11:lti!!ri i n anul an -eliior santţiooă - , acesta 
va fi :sanetiooaLau smeJ1dăi ronhrali'l:IIT i ona lă, da fa 100.000 lei la 
1.000.ffOO I -." 

56. Ila Brlicptwl 93, dgl;IA alineah.11 (71 S'e lnlFodu.c b ei noi 
:a'line1;1te1 alrn~ela, f!fl,H10), oo u:rmăţc;n,u, cup:rht6i: 

~(B) 1FJrin e:,mepţie~e le p:ravederie , {1}. dreplu'I ANRE de 
a aplica BBnll;! Iun contra'■'E nţiirinale pan.'tru săvârşirea 
ocmlravefl1ill'Qi ~ ·le . (1 ) pct 3,2-3S,, 4,1, 42. 51 şi 52 
:S_e preş-orie îp' f1;!r11f1t;m de SfJ de luni i1e le d,i:lta s~rşiril faptei. 

(81) Prin e~cer;iţie- (!e I~ ~i~ _ re -,lin, ,(2} rr;iel~ 2 în privinţa 
contravenţi ilor savârş ite de persoane nerezidente, cifra de 
afaceri la care se aplică amenda se înlocuieşte cu veniturile 
obţinute în România de către contravenient şi înregistrate în 
situaţiile financiare individuale ale acestuia. 

(1 O) Dacă în termen de 45 de zile de la comunicarea deciziei 
preşedintelui ANRE de finalizare a investigaţiei, potrivit 
prevederilor prezentei legi, operatorul economic sau asociaţia 
de operatori economici în cauză nu se conformează măsurilor 
dispuse, autoritatea competentă poate aplica amenda maximă 
prevăzută la alin. (2) pct. 2." 
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57. Articolul 94 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Regimul juridic 
al contravenţiilor 

Art. 94. - Contravenţiilor prevăzute la art. 93 alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia dispoziţiilor art. 8 alin. (2) 
lit. a) şi ale art. 28 alin. (1) din acest ultim act normativ." 

58. La articolul 96, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
,,(6) Autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici 

de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice se realizează numai de către ANRE, în condiţiile 
reglementărilor emise de aceasta." 

59. La articolul 100, după punctul 74 se introduce un nou punct, punctul 741, cu următorul cuprins: 
„741. plângere - petiţie, divergenţă, neînţelegere, litigiu, dispută sau orice altă solicitare adresată ANRE, în domeniul 

gazelor naturale, formulată de o persoană fizică sau juridică;". 

60. După articolul 1021 se introduce un articol nou, articolul 1022, cu următorul cuprins: 

„Soluţionarea 
plângerilor 

Art. 1022. - (1) Plângerile adresate ANRE se soluţionează în conformitate cu prevederile 
p,ezent,ei lagj :ş i ~le regularnenta lorfprocadl.ailar ANRE. prin dero.ge a de le ptievedsl'ie Ord'o.nanţei 
~ ,rernullil l nr. 27/'2002, aPJ~ -1ii cu modr caii . . rcornp l .· ~ prln e,., a rw. 23.-3(. . 02, cu rnod lkările 
l.ll'l.l3rioare. 

(2) · :;ilnl e de a. :liîd re-şa o pl ~ ·ere~ A ll!Re, i:ki~ :;101;;;1$" ~eşte şe ;a:.eş- ~ nur prestator 
a - ,oo.M âiHîdiw . 111darmin!Lll Ir . i1:1· îni i,r -' bi sa '!:itH!i (1$-BZI!! ~pro st1IUl iMare· p r:e:sl.âlorului 
d'e se1ivic~Lrla ct iwtăi de :;11 ctirei p:lil;lst:ajie e 5'-e, nemul\um:it, 

(3 u r. c obio.ettil ,s,o l01ionăill g caui ooled. d · - a 
să1Jilrş l l'ii . 

(4 l ăn · dedus , :svr • •· lU! Of\arEII nst:an1e1 r Judecai°" sau · o, ,en J1a11 r1diCe pe 
câle exirajua ic:î ară nu mai pot El adreisate spre sal'utiooarer :s i A.NRE. 

( 1 Pe perlctad@ solujlati · ril .- p. _n nlor ~ ~He A Re, efect le _ luni . r lltul r11or de 
lite a~ aJ et;Lal.e i d~ lu~ enătgiai Tmp fr~a C)amai'l(ilor .runr isuspt:indate, in ,t.o ndiţiile 
ş~billte d'"=! ANRI;;, cu e:roep1l1;11 celor ,cere prin n-e1;1p.!lca11e~ t(l r _ oori!duee a pR;141..11;ierea unui 
Pi1 lu · rAE:tf bil." 

„Obiectul oo:rnces iu:rnii Art. 1 OG. - ('1 )i Buoori l\e propriE!tate p ublica aferente {]biect.ivelorl.aiatemimr de Iran sport şi 
nm~~ are a ~azel · nawrale, precum rv · le· oo· ol'I, -de î~mag _ nare . d d, tribuţie 

1:11 gaz,elor· nâlm'a1e rec ooiecl.u'I oonce:si~ rii ~tra per:s!)ane juridrce romane. i:iâu :strtiilile, în oti ndiţiile 
legll. 

(2) RooQva* ~tru tonce:siun il p . Arut6 la al.i. (1 } r.}St~ p'l iii l iU do o;p :atorul d gaze 
na'l.ur~le şi f'IU ~oate fi inln;iduBă i;l'e ~ e fii isriful eel'l.lf.ciu . i respectiv.~ 

62. Lct · rtl~ u 104, a'II lle'l (31 I ~4} H . oga. 
63. La art colul HM, a11neatele (5~ ,1 (1$) ,e 1mcid · c:__ , _ 

vor avea l!fmrator,uJt reu p.rlns: 
,,(5) Prin de,Qg~ e qe la F,)lţ1Ye i:;fe ri Legii nr. 1 l'.10.i2fl161 O\l 

modificărie si comp letă rile,. !felioare. e ornă~le conoadente w 1 
lua măsuJile ce ae impun aatte1 ·i'ncât să :se iaşigure , după caz:, 
concesiona:i;eBJ :seT'i' iciului dle ul ilnsl:e ţlu li~ da --ribLl l ia a 
gazelor na-turale p Iru una sau mai rnulla, uni â!i adminîs.traliii
teritoriale T.n-.-eciRate şihsau as!Jâerifie ~re în ea: ·u1 unui 
singur c _ Ir.act · · ce I~ ·· solujli 'lctmiOO d · a! -. pia d" 
Sistemul - · ~ n d\ ~ransport I . · z.el'or - rur:aL i C-O F.lc d _ tul 
urmăreşte ea. Tn caztJI racordl rll1 la Sistem . _ !IOill I 
transport al gazelor naturale, soluţia tehn ica de alimentare a 
zonei concesionate să fie realizată, de regulă, prin intermediul 
unui singur astfel de racord. 

(6) Concedentul serviciului de utilitate publică de distribuţie a 
gazelor naturale decide extinderea zonei concesionate pentru 
una sau mai multe localităţi aparţinătoare unităţii administrativ
teritoriale, din cadrul căreia, pentru cel puţin o localitate, serviciul 
de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale a fost deja 
concesionat. Extinderea zonei concesionate se realizează, după 
caz, prin act adiţional la contractul de concesiune încheiat cu 

cooceslonarul Otn z.o · r8$~e<:1:1Vâ, defanltl ~nrorm prevederilor 
n. 11 ), .act iii . :onsl1 ~ e,transirntte ANRE Tli ·termen de 30 de 

ille, c-aleodamalce de la: iernn . e. 
' 6 • lluii ill.rtic-ol~I 1 tt4 1;11 rn~I l8) se,abro~. 

tlŞ. La .e11ico,[tll Hl8 î p1;1t1:e111 JnÎFodu(:;t[vă e e.lil'l.ealului (1) 
~Jllodlfi 1:ă ~ va avea u1mătorul i::1L1,pli 111.1i: 

,.M. , 08..- (1' ) Pen ru re.eliz-ara:a e;arvititrllui de transport sau 
!ie . i:s-1:r ibupe, ih Oiliee, oe priv~ utilizarea, 'in cazul u ilizării 
biJn rilor pn:ipti la .a l a,, 0011,(;& • narul .are u · · - toarele 

i!!P4U -~-
6 · rucro11.111 11 01:1 , 11 111 . w1 (1 , lttGr-1- dj şi g) 

se m • d'I e t,1 !ilor ~ 1 rm mr,1.11 ,oup:rins: 
„d) cu acordul proprietaru lui, sa preia aceste bunuri în 

proprietatea sa, cu despăgubire în limita cotei de eficienţă a 
acestora stabilită conform reglementărilor ANRE; 

g) să asigure racordarea unor noi solicitanţi, cu respectarea 
uneia dintre următoarele condiţii: 

1. prezentarea acceptului proprietarului; 
2. prezentarea acordului solicitantului de racordare privind 

despăgubirea proprietarului; acordul solicitantului se prezumă 
atunci când acesta consimte în scris, printr-un act autentic, să îl 
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despăgubească pe proprietar pentru partea ce îi revine din 
investiţia făcută;". 

67. La articolul 118, după alineatul (2) se introduce 
un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: 

,,(21) Prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale se 
desfăşoară fără licenţă acordată deANRE, conform prevederilor 
prezentului titlu, operatorilor economici pe baza deciziei 
prevăzute la art. 139 alin. (6), administratorilor parcurilor 
industriale constituite conform Legii nr. 186/2013, cu modificările 
ulterioare, şi administratorilor zonelor libere constituite conform 
Legii nr. 84/1992, cu modificările şi completările ulterioare, 
operatorii beneficiind de aceleaşi drepturi şi având aceleaşi 
obligaţii de a respecta reglementările ANRE corespunzătoare 
unui titular de licenţă pentru acea activitate." 

68. La articolul 119 punctul 2, după litera e) se introduce 
o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins: 

,,f) instalaţiilor de producere a hidrogenului." 
69. La articolul 119 punctul 3, după litera f) se introduce 

o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins: 
„g) exploatarea comercială a instalaţiilor de producere a 

hidrogenului." 
70. La articolul 120, după alineatul (1) se introduce 

un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: 
,,(11) Nu pot fi autorizaţi solicitanţii care au ca acţionari 

deţinători ai controlului sau ca administratori persoane care 
anterior au avut calitatea de acţionar deţinător al controlului ori 
administrator în cadrul unor operatori economici titulari de 
licenţă care nu şi-au achitat obligaţiile de plată rezultate din 
tranzacţiile realizate pe piaţa de gaze naturale." 

71. Articolul 123 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Producătorul de gaze 
naturale 

Art. 123. - (1) Producătorul de gaze naturale este persoana fizică sau j uridică ce are ca 
specific ediYibate.a de produc~ a gaz,elor natu rale, a ibiogaz,t,Jluill:Jiometanu i, a hrdrog;enulul sau a 
· -~ I~ de g · , ijn oon ~ pte.z J - uk.il lll lu 

{2)Tari ala pan1ru .acce1, I tti~ ih::K~a conductela da aimentare din alilillln.a sa,s!ehiescde către 
0e>erator . eoon~ care de l , · ră ac.ea~ 001·. - t te, r11 lb. une meto.oolo.gl1 e borate de 
âces!.a · a.pmb:âte ffi3 ANRE.. 

(J)T~ detemi.oate ,pe ~ met<;idologjel ŞPfl;l b!l e·. A~e~ p . _ j;le, _ re o,peratorul 
~mie p:root.ai~ul la' ' in. (1 J j:I. pagina pro pri Cf · .,;;m, mi!îin'l.'G-:a apll~ ni · tora," 

72. La alltlcntul 1'25.. eJ neabil (,I), 511! mod~Ei ş~ va .avea 
următoml cu,i;lrlM: 

,,(4) Lucran • e d l;!'Z.,.,oft1a1ra , raa1;,il , • 1119dem[\lili:l"B, 
exploatare i t ntre~nere a obieativelorf~ 001elor de :bran~port al 
gazelor neturaJe, fndu54V raoordu ih;ir I a .~1a1:J'llorde reglare-
măsurare-predare , E.l!lnl orf!ri d~ u III a e• pu . Cli .~ 

73. Lp .1;1rt r;:tQh.all 1,2$ dup ;p:llne-~I ( . } S4;!l 1'!,troch.11Qlli 
un nou al r. eac, e'lhi:ellbil (41 , ~ l!Jrrn _tor1,1tl ,r;:up 11,: 

,,( 41) C~ lle lucr#rllor p.re...alute kl alin. (4,) ln.1ma ln 
categoria owt Jr11Qil ~ noscute penJru ::ictl\titş :e-8 PfeV.Sz.u~ le 
art. 179 alin_ f-2> !tt. ,e-).' 

7 4. La artl'.Qo.1ul 130 allnetirtu'I {11, I tera el tSe mod~lcll! · 
va avea urmtco~I c:u;p,rl™J:: 

„e) să raco · :e ~I ş~ I le ;; !i:~1 . . l rşRSPQr1 . j)Ti 
termen ele 1 d,e ~lle de l;i11 !l;I~ @ -ob:lfneril li! .• Qr1.ta1 ;el 
construire. R~peri~irea o:ist\lrl r prlvllld , ,;;o,dii!re~ se 
realizeazt!! prin t;artf, le de ~nsporl cCHlform re~l'eme~t rllQr 
ANRE;". 

75. La -~rUG'Ohll 130 , I t,ul 111. flteRiJe 1' JI ,1 
se modifild ţii vor QYH urmboml wprlnt: 

„j) să C'Clm4llule, în (fepozi ale de Tptna•!J3iji:JOOFe · • oo 
stoc minim ~!.I sa a"I ,e achl I de g 1,1 on· 
pentru ca U jll n.eces31'•e o · rt=.i rl I s · ~rtl ech ru .ilc 
al sistemu ul · f'l,SP(!r1 (:i()nfor.m r,egţem tarllo '" llce 
aprobate de AN e:: 

ş)· ·;ă · ... " ... ··· ··· ~;;-~·: .. ··· ........ t,.. ;;;~· ···1~-· "'j' ·:· :.,, ,in··· ··· · 
reglare-rntisu , . •p,ed re p n1N ·prellar al · na1ura1e 
conductele din amonte sau din s1stemele de înmagazinare Tn 
sistemul de transport, precum şi staţiile de reglare-măsurare
predare pentru preluarea gazelor naturale către sistemele de 
distribuţie, clienţii finali sau sistemele de înmagazinare." 

76. La articolul 130 alineatul (2), litera b} se abrogă. 
77. La articolul 134, după alineatul (3) se introduc două 

noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins: 
,.(4) Lucrările de dezvoltare, reabilitare, modernizare, 

exploatare şi întreţinere a obiectivelor/sistemelor de distribuţie a 
gazelor naturale, inclusiv a racordurilor şi a staţiilor de reglare-

măisurara-pr:edarelalB' faor de raglel'el:Sta.ţiilor de· m~ urare/ 
~u, r de gl ce rnasu~-~ u - ,de, re la ~1ullilor de 
m~re~ tira . ntti, !!i lJ - · lucrări Ge, uliita ' p,ublidL 

•(5) Co.s.1JJiila lucraMlor prevăzute l8i alin. ( } inll.ă 1·n categoria 
c::os turtr · s~cal ~ hi! ar1. 17j•alfn, (2) 111. lj.' 

7S. L , iJ;f :col\ii 137, dll.i,p,ă ăl'i'le M f~~ s · lnl>n>duce 
un lflQU auneat, el f:rneail.1111,3), ·CU 1LJTIRăfD 1n1.!II cup,rl1,1'S1: 

~(5} Este rn ijrzlsa ele ln errteren~. di · or1ce na-Ma, dintre 
~ I a dis~tibu.1] i agr.al i:,e Wi'IÎii::mill ct.1 IJJ"I m i!Or prin 

,:;are .aces1s poate ·li ,avantajat d in p1,mct de Y-adere ,oomercial faţă 
„ s[JI ruml~or n ,ependenj l ,care ,opere~ Tn zona 

cer, : na - ,d .. operalOAl'l d lstribu110. ' 
79,_ ~ artiicolull 138 al1neat,u1 ,[11), litera d1 I se modifică şi 

v-11 a'■'e8 urm tOl'\I euprlffs.: 
ti ) M r.aco~ 1.011 ~ Ucitanjil la ~I.. - · de dis - buţie, în 

BfmBh' d'.e '90 de de la· da1B obtineriii' B' tori~tiei de 
l!!QOS'ln!lre, c riforrn ~g rneqJtlirlkiF ANR , l¾cul)erarea 
c~tur1[o prlv.ind c. · cil t,1p -oaoolei s r -i . :iă prin 
I.am de dislii u ie oan rm re~ men ~rior AJNRE; • 

eo. Li, 3'.!'Ui:.i11iM 138 a11nee~I (1)~ lltell'a ·111 511!!' mod.ltică şi 
w avu urm toru cup,Îllt ': 

g) ta pi"El ie pana la o~inere.a lf(;E;ontei panlru operarea 
~lstelllll!I IL!t de . rl~ • -.cf~ ~ noul c1;mce-:3loot:1r, Iii şollcitarea 

00 , m r,e m Io e .. · rl 0IT'IFloill , operarea 
ui si&tsm1 d al!ilribuv,e i'n oan Inie 11\ cara operalarului iniţial 

i-jl ~ ~ llra~ licen a de- · _ ri~. l;I, fA;J~t re,zi l!iet con;l~tul de 
c~n. sâu , orice a l tă . uaţt denlli'ic3111i i:teANRE;". 

B 1. La articofiil 'n9, aPlne.Jful f3t se mod/ficii f f va avea 
următorul cuprins: 

,.(3) Tarifele pentru prestarea serviciului de distribuţie dintr-un 
sistem de distribuţie închis şi metodologiile care stau la baza 
calculării acestora vor fi publicate de către operatorul economic 
care desfăşoară această activitate pe pagina proprie de web. 
ANRE va publica un ghid de bună practică privind modalitatea de 
stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie dintr-un sistem de 
distribuţie închis." 

82. La articolul 139, alineatul (5) se abrogă. 
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83. La articolul 139, după alineatul (5) se introduc două 
noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins: 

,,(6) La solicitarea unui operator economic, ANRE confirmă 
prin decizie încadrarea unui sistem de distribuţie în prevederile 
alin. (1 ). 

(7) Operatorii economici care operează sisteme de distribuţie 
care se încadrează în prevederile alin. (1) au dreptul să presteze 
fără licenţă serviciul de distribuţie în baza deciziei prevăzute la 
alin. (6)." 

84. La articolul 143 alineatul (1), literele a), f) şi q) 
se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

„a) să încheie contracte de achiziţie a gazelor naturale în 
condiţii concurenţiale, transparente şi nediscriminatorii, astfel 
încât să asigure acoperirea consumului pentru clienţii săi; 

f) să înfiinţeze puncte unice de contact pentru informarea 
clienţilor finali cu privire la drepturile acestora, la legislaţia în 
vigoare şi la căile de soluţionare a litigiilor în cazul unor cereri, 
plângeri, sesizări, reclamaţii sau contestaţii. Punctul unic de 
contact este constituit dintr-un punct central care coordonează 
punctele de ln. mare reg,on a1Iocata du~ ·, formând o 
reţea car ,o ..: rai ir mod g.mluit ci n i!Or iln to.al{; 11\fOi'fn · 
necesare oo p iwra· IBJ - pliurile fio r, la · i:s laj ia in vig. · lă 
căile de ro l uţionara• a litigiilor de cara, d iapun !n cazul, unu i 
dezacord, lliiSiE1mtmd 8ClC!95UI irne• iat la informa' ie pEn·ru to\l 
solicitanţi : 

q) să constilui · ilt d4'ipozik:I d Tn 9~ illdbt{lfânill un 
stoc minim d gaz e ni3hJ~ la · il808sarpetrlru asigurali'&a 
continuitâ\ii în alimen BJaa m ~ e naturiile a clDBn ilar a i;i 
suportabi l~ţl l pre\ulu l ~e ~tr,e e~i , Tn ~ -~ 01,1 

prevederi le l~i.ille fo . , · a 'El; , . 
85. La · iltic Q/!ul 143 tlht · u.1 (1'h ilil.iin m,) M · - • fl. 
86. Lia arli rt:olul 143 almeaţul f1J, d.up • liil:811'<1 ri 

se introdw:le o nolilă lifara, iitf:!ra 'S) eu um11ătoru! cuprins~ 
„s) în cazul c n~kw ca~ici situa4 la o diatan ' mar m e de 

50 km de• ~ netul un c de 1CO.J1la.«-' nf<;11•1J1are11 t n I .r · n- I 
trebuie si\l. fief, ·a;i r n oo Ci! l!I tn seri!:: .s;au prin mod tl:al:ea 
de comul'lit-a ()Qn'I' ni~1 cu ~ rn ea~wl mocrl'ill'.:ăl' 11or 
condiţiilor ~uiil m'.lijfiti;.are,a se Jacâ i n :sari::;, cu coofimiare 
de primire, w cel pu.ţin 30 de zile calendaristice i'nainte de data 
la care modlli~ile ·ln rSi 11"1 'l' ig)!;l:;ire, -cu pr,eai:z:şre~ (lreptulu i 
clientului e ai denunja co.ntr.actul llll aw1I în ,r,e- n u aoce,pt:l:î 
noile condi, ccntmmooli;: / 

87. La artic::oh.llli 1-ta. dupa a'lin .MUi (1 ), - - ifiîtî'Q;i;lill '. 
un nou al i:rn~· Bli1i119elul (1 1j, cu urmaton:rl •cup;ui m;; 

,,(11) Fumiz,1J°rut -este 'OOI iga · cai îl1 relapa cu cliemnl linal să 
nu utilize:z.e pracillol ~mi!iilei lnc~~cte 5:ElYI J.n ll;i n e. 

88. La · li'tleO'luF 4'3, lhlOitul (3)'s · ~ bF09 

89. La articolul 145 alineatul (4), litera g) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

„g) să li se pună la dispoziţie o gamă largă de modalităţi de 
plată, care să le permită să îşi îndeplinească obligaţiile de plată 
a facturii, obligaţii de plată prevăzute în contract şi care nu 
creează discriminări nejustificate între clienţi. Sistemele de plată 
anticipată trebuie să fie echitabile si să reflecte în mod adecvat 
consumul probabil. În cazul clientului casnic, dacă în urma 
regularizării suma plătită de acesta în plus este mai mare de 
100 lei, atunci furnizorul este obligat să restituie suma plătită de 
către client, în termen de 5 zile de la data emiterii facturii de 
regularizare. Sumele sub această valoare vor fi compensate în 
contul facturilor următoare. Orice diferenţă în ceea ce priveşte 
clauzele şi condiţiile sistemelor de plată trebuie să reflecte 
costurile suportate de către furnizor pentru diferitele sisteme de 
plată. Condiţiile generale trebuie să fie echitabile şi 
transparente, prezentate într-un limbaj clar şi uşor de înţeles, şi 
nu trebuie să includă bariere necontractuale în calea exercitării 
drepturilor clienţilor, ca de exemplu documentaţia contractuală 
e.x,,eesivă . Clienţii . ş1,1n.t pi;otejâţi împotriva pt~tjcilor CIJ-q)f,)rciale 
incorecte :sau Tnşal'ătoâra,;" _ 

'90. l-a :iin lcolul 148 allîrt1e<1;1fţml (Z}1 d1,1p _ 111iera a) 
-nu <Kluco o ~110 llttr-3,, litoli\ - 1,,, eu ~•orul ~uprins: 

~a,1} unită.pie r admin· !lralill--teri :oriefe s.au serviciilor 
e lizate .ale ;;!Cestora ctiim " le· · oet (I . · gate a rlbutele 
~ nii :!'.01'Vioj1JI " ptili lir:: d d i sliibuţ i a, a g~r1na urale;". 

id1 . le illf1icol'ul 11q, d'upi neaiul (:21 se ifllFoduc h ei noi 
1~. aUf,'i · Ul!I•. ia,)-,5}. ,cu urm o:rul cup· 'ns: 

~(:l) Opera arul da disllribuţia are• obliE!aţis :săi a sigure 
lir1anfai>ei1 reatizârea lucrlrl11;:rr de r,J~o re , ~cuţie a 
nsta · i oo. e'Jdin r btanş;ir ai •Olig_n ului iin · noncasnic a 
căll'!l;!i IBAE1fme va li · ~(lă lş, 2.500 metri sffată pe, teri toriu'! u nităţii 
3idml • a it-l~rllOillale peni ea . i ·r,e coooesiuooa rviciul 
public. de dis 'ibujia. a cărai conbra'a'a l'oare YB li 1'13€!.Jnoscută în 

_, f de - re A R • Temienu~ - rea ~e a racordlTiri este de 
mmu- um 9□ ra Cl\al.a o.l:itln · li .aulcifi.Zm,iei de 
conslrufia. 

(41) SQliclt· n u , ~lllor ci nt · al ngnc sn are obligaţia să 
11'1ifiz.e:l:e locul i'.la- COOliUlll ~i s~ păstram destina~ acs:sbJia pe 
o :P~~ de Ş ~ni ~ l;;i dffl:8 punerii rn fun~ne ;ii ln;;t;şlaţiei de 
taeofd , 

{S) l n ,cazul. -rn care clientul final noncesmc oo respectă 
pJ,ev.ed 11 .·alin. ( I, acesta este obl • I ~ reslltule opemtorului 
ele ws.imu~ ttmlriă'l-a loar_. ·-ea lu Cl'ătil□r d8 proiactar-B ~ emecuţie 
_ŞI lllS,1 ejl ' ~ racordare, !XQpo-rţlooa l ,cu perl:o.:;ida r.ll masă 

ulll ia, in mod i:r · I. in con ii'lflita'h!i ou Jemcntările 
ad□ a a d,e ANR'.P . 

9~l'. 11!.;a -~olul 100., tera! c) b:rog,,. 

93. Articol'î.11 ·t 51 H mofilifieâ. şi v.11 avea următorul Cl.lpr[ns; 

„Finanţar,e~, EucFărilof Art. 15, , - (1 - Oper,s ornl da _ î · uJie s.au opetato 
pentru rullz r, . ~ . rac • e 31 la .wm ·I · I cţillgat · . 1 n1 IIJcrâ li ntru _ ,o .· ct1velor/ 
obiectivei ort OOAductelar neoeesare .rac!X<fflr:i oonswnatorilar a'll~ 'i'n perima rul unită~ .admi niatra i'a'-feri1oriale 
conduct Lor 1n · e H11C u ._ ,e a · ost cooeesional servici pu~lie d . ls ibtl11 . , T~nul d · Jln . re, :şfs branşare 
racordări ii 8J ronmmatorior nu Rpa.1:ţi,dap~ i . sm'l~m). d. ,9Q· de ~ila i:[e la data ob4iri81i auklrizsflB i de oon:struire. 

{2) bii e-ilecumreâ-61:ihtr,@c u ele ioonceelune{ · .5,,0 llelt.are1.11 auw a~llor ~dmlriis.•ra l . publice 
I~ sau Ci:!ritrale; i · ~ planurilor di!t dez'i'0ll a"1i ri:lgionaui sciu loc:a1ă . -t de, Llrbani:sm1 oprc:ratorul 
de distribuţie este obligat să asigure dezvoltarea sistemelor de distribuţie şi finanţarea pentru 
extinderea sistemelor de distributie/înfiintarea de sisteme în zona concesionată. 

(3) Pentru dezvoltarea programelor de alimentare cu gaze naturale a localităţilor şi de 
extindere/înfiinţare a sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, autorităţile administraţiei publice 
locale şi ministerele implicate vor răspunde, în termen de 60 de zile de la primirea solicitărilor 
operatorului de transport şi de sistem, precum şi ale operatorilor de distribuţie, pentru realizarea 
planurilor de dezvoltare a sistemelor pe termen mediu şi lung. 

(4) Operatorul de transport şi de sistem are obligaţia de a realiza şi de a pune în funcţiune 
obiectivul/conducta necesar/necesară racordării sistemului de distribuţie în termen de 180 de zile de 
la data semnării contractului pentru realizarea obiectivului/conductei." 
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94. La articolul 152, alineatele (1) şi (11) se abrogă. 
95. La articolul 152, partea introductivă a alineatului (2) se modifică siva avea următorul cuprins: 
,,(2) În situaţii justificate, ANRE emite autorizaţii pentru înfiinţarea unei magistrale directe pentru a permite:". 
96. La articolul 152, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) şi (42), cu următorul cuprins: 
,,(41) Deţinătorul unei magistrale directe are obligaţia să asigure accesul şi racordarea la aceasta, fără schimbarea 

destinaţiei pentru care aceste bunuri au fost construite, conform reglementărilor ANRE. 
(42) Magistrala directă realizată în condiţiile alin. (2) şi activele care rezultă în condiţiile alin. (41) se preiau în folosinţă în 

termen de 60 de zile de la data concesiunii de către operatorul de distribuţie concesionar, cu plata unei juste despăgubiri, în 
conformitate cu reglementările ANRE." 

97. Articolul 156 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Reglementarea Art. 156. - (1) Cadrul general de reglementare privind GNL şi a hidrogenului se stabileşte de 
utilizării GNL ANRE. 
şi a hidrogenului (2) ANRE elaborează reglementările tehnice şi comerciale cu privire la operarea terminalului 

GNL/hidrogen, precum şi metodologia de tarifare aferentă, în termen de 6 luni de la primirea unei 
cereri de autorizare pentru realizarea unui terminal GNL/hidrogen. 

(3) Tarifele pentru serviciile prestate de operatorul terminalului GNL/hidrogen, inclusiv 
instalaţiile de stocare GNL/hidrogen, în legătură cu operarea terminalului se stabilesc de operatorul 
eco ornic respectiv în bâ~ •.mei metodologii aprobat!i.l (j,e ANRE, i se ~i...ib!ică ~e i;iagina pro.?rie de 
web ai operâ.k11ru'.lui. 

(4) A ·. RE ~ta ... !jte- condl , .e ~I ~ nd~ le de rea1l re@ ns~r-de lriJec~ :;i, hldraganului 
·n -~ 1 · ă.N.isle te, d ll'â~r tribu · a gaz~lai' rtalural. , 

98. La [collil l !iiii32 , lln lui (1j, dupi hi b) 
se introduce• o nouă litera, lih1(a b 'l), ,cu 1a1rmătoiru l c:~priMr 

,,b1) săi~ure ~ rea ~~lklr l;(!!~lul GNUl'l:.. en. 
pe baza nOII' aitefii o'bi - · ive, trans . □ ~ ~ n ...... ""JI_..., • ..., 
conform reglem em~ril'orANRE:' _ 

99. La ,an • O:lil!II ·t 5~ n · lui (O, I r.a • ) • - modi:fld, !fi 
va avea următorul Clijllrin;S: 

„e) să elaboreze şî-' ă ra.R31Jli'8 AIJRE '3J)Ţe rob.are· lal'I-Ufl 
de inves "Iii c:ă r :s I\Jnda -n _ază IP. b-az.a ·s-t.u di !Or .. 
perspecti ,..,a rea · te pe a, !f!ur.etli dEI minimum 13ni, Pllf1 
consultare, GLJpâ ea , ai oper.lloru! d · - n"" · t .şi ·de :SiSl • 
studiile de pet'Specl i '■'ă se iransmi ANRiE cu min imum ,13, lun i 
înainte de· t:ncei;i~a nel· perioade de, regletJ1e'fltfir,e-; pl'şnullle 
de investij ii su· ro"1Zlii~ 'in runc - d'e .apa il,ia uoor pttigrra -- -
naţionale BBU e rop!l;!'Jle d~ promDVem a u nar noi tehno gii de 
eficienţă on ·IJca ·. d romo~ · a slst _ · • r d · energ e · 
surse reg arabile( . 

100. l-1!1 3!'11:l~l~ 15$2 ;pi Df!'a!ul m. ~h-llpli !Lte~ t;JI 
se introd lJ;eB ,o noi.iă li:tsrJ, ·1iUita 1hJ,, •liiU , I.Jffll!ăfbrfUI c:~pnli'li'i. 

„h) să :Prqpun ,ANRE norm1;1 te,1,nice; oom,eJcialei ~I 
metodol~II d tarl r · spe.cifloo ac · li· ·111 proo.r11 ~ ' · 

101. La B11icotu 1~!2 a!li!ii9ahll ,21, litera ilii) 15e mm:lffiică ş i 

va avea YfflltCo.l\'YI !lffl' r,:s: 
,,a) să inC<'l:sa.ZEI tari .I p,enffi.l S(!NJ "ii ~la- iii l~găi · 

cu operarea i:et"minalulu -GiNlJh" · rage,n, lnt;tusiv instela.p de 
stocare GNUh. o en, s..l\ llm le: · I · kl s.'H ilrerup,a pres.t.J. 
serviciilor, -ooriJarm reglemen alior :specilite;" _ 

102. L.8 !lirt · ol\lll 1 i56l .al l.!1!e8U!il1 !ID, Bte:ra b), iH 8b~~ 
103. L atti~ul 160, . l'.in. al I (1H3i) :sa, n'i!Ddific 1 - i 

vor avea u:rm tofu"I •euprins: 
„Art. 160. - (1) Înainte de execuţia lucrărilor pentru 

obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, în vederea 
respectării cerinţelor privind calitatea în construcţii, operatorii 
economici care exploatează obiectivele/sistemele respective au 
obligaţia de a se asigura că proiectele de execuţie sunt verificate 
de verificatori de proiecte atestaţi de către ANRE. 

(2) Proiectele aferente execuţiei/modificărilor instalaţiilor de 
utilizare se verifică de către verificatori atestaţi de către 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei. 

(S) Pro I c 'Io so· 11oosle!l 13& ~ dach fust cela rate 
confOOM ·· . ca . i;,, 1orul oo .pFC!iKi . 

.a) p e~ă L la ar , (1 ), pen!ru abi ·. 1i\ . li-sistemele din 
• :sactarul gazelqr na.tu ala: 

b]'~ăzut [aalin . (2'). peolru -in -pile dă rnil izarai a -gazelor 
p;alur;ele,." 

104, LBJ .erlioo.o,lul 1 ?'8; dupâ. Sil nestul 16) -~ei •lnlr'or;fuc trei 
!"!Ol lne le., .all' e@tele (7H·8•>, cu 11.!rrn:M(l,IQI ~prl:ns: 

(7) oo de«ig:llr:i cl'e ia p{'E!'o\e · rile le le în materia 
3Jdi1,iz:ijlllor, acMl:z pa d IJCf..grJ , ooou şi kl l)efitru re:a lizarea 
acilvitâ~r di , s~cl:O.rul g r tfl ILf _ c se oosmşoară pe 
~ !.an .. I - regi m îl'i'la1J , d .. auoon~f{la. COO'lpQ!{in â se face 
prin p roceduri C0.'1DUrnnţi.ale . fr.a~ . f-1 nedisoriminatorii, 
n oonformil'8IB cu reg lemen ările epr•abaf,e de ANRE. Sunt 

intemse dfepiuri speci · :ss.u exdUSNe. 
,(8-) Temu ·perflru [Preat.erea~J1.licimui ele siDcafe l n oonducte 

şe etşbl f:eş.le de Qper.atorul econom c care dee~ră ~eastă 
@dlYttate, i:ri ba~ 1.1ne.1 m~l09il aRl'Obate ~e. AiN _ 

I9'! · ratQr-ul . temui I · I Qf't · ot)II ~ de a 
p.ro. unei · -·ru:; oorme hn~, c ·· rcl · · meMd:ol0gii de 

-; ani prl\lJMI acti · l:a'li- ·i;te :,,tocam m -o:inâ'uci - • 
11)5, La- ai'tir.:t!h.il 1!79 a li'li'iifalul (21, li!en1e ii şi k) 

&4 modifică ş~ it-D ~ arvaa nmăton:l'J ~liiJr:irn.: 
~i} diallr1buliB1 g-~~ ni3Iurale ~ a himrt;tgenu i; 

-'k} iE!l;I termin . ulu de GN şi Qţ;! 1hld'mge .~ 
1· , , L!ll art['QQ1ul 194-, m,unc:b.11 :24 se· mod.fletli ,1 va avea 

!UFrl torul ~J:IJI I. : 

24'1 . · p . a · a d • ~ . ~ partlc panjll pi I d gaze 
nai.Urale · (I big jlil co 1€! ~ n tn · lui p~ i'ior a rt. 143 
ali11. { T,, ale art. 144 1 şi ale ar-t 145 ali11. (4) m. gJ;". 

107. La articolul 194, punctele 26, 29, 37, 39 şi 43 se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 

„26. nerespectarea interdicţiilor prevăzute la art. 190 privind 
protecţia obiectivelor/sistemelor; 

29. desfăşurarea oricărei activităţi fără a deţine 

licenţa/autorizaţia necesară emisă conform prevederilor 
prezentului titlu şi reglementărilor elaborate în temeiul acestuia; 
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37. nerespectarea cerinţelor privind transparenţa prevăzute 
în reglementările ANRE, precum şi în regulamentele europene, 
cu excepţia Regulamentului (UE) nr. 1.227/2011; 

39. nerespectarea ordinelor şi deciziilor ANRE, altele decât 
cele prevăzute la contravenţiile din cuprinsul prezentului articol; 

43. nerespectarea prevederilor art. 124 alin. (11) şi (12) şi ale 
art. 177 alin. (315}--(317);". 

108. La articolul 194, după punctul 43 se introduc nouă 
noi puncte, punctele 44-52, cu următorul cuprins: 

„44. nerespectarea cerinţelor de către participanţii la piaţă a 
obligaţiilor ce le revin în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1 )-(3), 
art. 8 alin. (1) şi (5), art. 9 alin. (1) şi (5) şi art. 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011; 

45. nerespectarea de către participanţii la piaţă a obligaţiilor 
ce le revin în temeiul prevederilor art. 3 alin. (1 ), alin. (2) lit. e) şi 
art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011; 

46. refuzul participanţilor la piaţa angro de gaze naturale de 
a permite efedu _ ea d'e şq,_ · I •de ln~~ge-gie 1Wş 1;1 i.i ~ ec ' 
inopinată i n spa~ila ce BJ!l8r1in aperatoritor eoonomici i!ialJ 
asociaţiilO«' de l'.lif)0r.:itol'i eoonO!llliCi cai"l3" işi deslaŞoar:ă aciil/itatea 
în domen J !'J n u pe care oceştla . ln regal şi/sal! 
îşi desfă~;;1,1;1 şslvl1:ne-~ li- la oornlcl ul, terenurile eL . 
mijloacele. da rtranspol1 a..parţinsnd rapri:lz.enl:sn!ilor l egali. 
administrc1loolor. difflc:ttiriar :şi alttir ang;aja,i operatorilor 
economici I jlll'.o o.F. tort econo supu~I 
investiga,Je ce . rrne@ _ -~ fi ~e-ciate r::18\J de a pţme, la 
dispoziţie e:::t. ip8lllE'nbale e lecbf'IJn pe cara :sunt ~ sa1J 
arhivate d'aitala şii i oona' . ce lac.o.biet ,ul ln'i'asttg~ier; 

47. neru • _ ca1 ·a1e1· I hlfa "iior, turnl area oe · : i 
informaţii l~:.:.acte, lnc.oropli::1:e ş.au ca~ l~u rn eroar-e, ca 
urmare a so licită iloc ANRE, realizate in ·bamerul pravede.tllor 
art. 184 şi t11(l 85 a lill\. (1} IIL C) ~ ci~ ş i a li~. (J); . 

48. nef ci llnl ' @ '.cili.ro produ orii d · !l z n,a _ I 
obligaţiilo r prevtu.ute la 12·. 111 , I _· e): 

49. neTndapinirea obliiJStiJor privind asigw a~ continui . ţii 
în alimenlama tu gaze, nafurâlr:ir ai di~r 1m li,, iii s i l uaţia 
încetării ~nr ~81ro'lle1111: 

50. neres:peciar-ea de ca re opera Olul de trnn o 
sistem/opaatorul de d". ributie a gazelor n:alur:ala a termene :or 
privind raoordaraa1 provăzuba la art. 130 alin. •(1) li • e). e1rt. 138 
alin. (1) Iii , d i}. ~rl. ·145 alin. (S) , ' 15f afin, ( ): . 

51. nereşpectar d t,ă· · fur l~r a pr,e . for , ~ 1 
alin.(11); · 

52. neraspacl:ari:lâ! da către distl'iJuifor a pfiB't'âd'efi lar privind 
confidenţi -~ il1! m iul pM!fed , lor .ml · !37 ... 

109. 1.,a mioo'lul 195.all utl.!'.l tH pu •etlltl 1. dUpllltera · I 
se introd~e o nouti Uter. I er,e d)i cu următorul ~~1!'1:61: 

„d) cu emendă de a ··w.□oo lei ăhărla 50.:000 lei. pentru cele 
prevăzutE:t la pct -46 i 4 7 ." 

110. L · r1 •O:lul 195 I ~d\!I (1)punc:lUI :21., !ilup I . r.1 f) 
se introdu'- pairu noi li tere, l lt,er,ale gH}, c1,11 urmă.t,a,It.11 
cuprins: I 

„g) cu . netă a· la 1 i:iMa 5% din cil'ra dt9i :arabtin anu'i!IU 
anul final'ltt:il!ir nle . r eţlMarii , oele (le, la pcm. 4. şi 49: 

h) cu amendă de la 1% la 3% din cifra de afaceri anuală din 
anul financiar anterior sancţionării, cele de la pct. 46, 47 şi 49; 

i) cu amendă de la 5% la 10% din cifra de afaceri anuală din 
anul financiar anterior sancţionării, cele de la pct. 45, 51 şi 52; 

j) cu amendă de la 2% la 10% din cifra de afaceri a anului 
anterior aplicării sancţionării, cele de la pct. 43 şi 50." 

111. La articolul 195, alineatul (2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

,,(2) Pentru contravenţiile prevăzute la art. 194, cu excepţia 
celor prevăzute la art. 194 pct. 25, 35, 351, 361, 42--45, 48 şi 
50-52, săvârşite în mod repetat de către persoanele juridice, 
autoritatea de reglementare poate aplica o amendă cuprinsă 
între 1 % şi 5% din cifra de afaceri anuală a persoanei 
contraveniente." 

112. La articolul 195, după alineatul (2) se introduce 
un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: 

,,(21) Pentru contravenţiile prevăzute la art. 194 pct. 45 şi 
50-52 săvârşite în mod repetat de persoanele juridice, 
autoritatea de reglementare retrage licenţa persoanei 
contraveniente în urma unei hotărâri judecătoreşti definitive." 

113. La articolul 195, alineatul (3) se modifică şi va avea 
următDml ~prins.~ 

_(3) F-'dn co.ni':A,Wffl/ie sa~ tn mod reparat '5e tnţelege 
siwa-rşirea de, ce P'J~n dous cwi a aae[seis~i fapte 
cootraven · n " 

114. la .erlk:olul 195, 1111'lneatu1 (4), se modifica Fjii va avea 
urm orul e,;uprt:lils: .. 

~( } P'm cifra- de BFBDerl snUBUI se Îliltelage cifra da afaceri a 
persoanei jundio1!t con ră"'/en· nlo r'e:alim~ in ~cli'i'itatea 
licen l~~i fn · i\ll Jlns~ 1;1 J~rl6r !;.l;lnr.~nă el i n @zul în 
Gâre, i n eool m an.ciar ariberilJ( - 1 qiooi!rî ··, fnlrep,.derea nu a 
'nreg trat ci · d · ·a oer'I sal.il,·ii!Ce.8Sla nu, poa d . eJminată, 
'1,18, fi: ue s în wm;;ide ara cea efeli8ntă ElflUlui ·manciar care 
cOO'lr.MJ:i'lloo i !3i!Str: I clft -. ac · , n · \Cdi . anterior 
8.'llului de retemţă perrtru c-ab:;:ularea~i de :;ifşceri rn vederea 

-lii:tir,- :sa~iu , - . Toi • o. tU in ca e l'lid iii .anul anooriOI' anului 
de refer1n · penlru {;l;! li.ularee clrre:_ d afs,:,e.rl Îfli vt!derea 

li cări" aân~iu - coo1Jraveii ian'lwl nu a reslizâl cifra de afaceri, 
11 I1u:iua în callool , ltln-rn ctfra de ai'aoort ·;nre IS ta. Dacă 

coniravenien'tnl es,19 peraoan.ă ju ridică nou-li'niiin: e s. care nu a 
in,egls · I elfi · oo -·n nl.J L anlorio t -~ oo.:i , acesta 
w fi SB1iJcjiooet cu amendă c:ontravan ionalEi de 100.000 lei la 

.000.0DOI . ■ 
11 • l.a ~!1~o'h.!l 19S,, ,1,111 11e tul (-Gl)· se: a.bJogi. 
116 .. i.a· iîtrlh:olul '195, după a1ineaful j&) se, ilnirodtJc trei 

noi · , · 1-. -111lln • · I {1~1 eu Yrm i10nll 0l.l~rtns.: 
.(7} Prin excepţie de l e !Jfevecferie . (iS1 dJieptul ANRE de 

a , p!ic;a d uni OOl11raV1:?n1 on penlru ~ ~-- rşirea 
~tr.ev~lor ~-..ăzute fa art. 194 pof.. 44.-is, 51 ş..i 52 se 
pţ .St:ritl în· .si'i"ffl .de 38 id , lu • dl! la data~ ·rii ·. pl-ei. 

'(8,) Prtn e)loepţle· de !'a ·d spo:tiţiil'e a , (1 ipct. 2 în privinţa 
r:ooli.av ' il!X <Să't'.ăl':$i'IB de pBni-OallEI n_erazidan , cilra de 
afaoe .. la1 ea,-e s llc eFtd se lllQoule:şte cu w niturile 
ob(inute in. Rornânia, de ~s.'lre --cootr.e'l'eniant fi i g;isbate în 
slru~,!llfi n · , Individu Ic mtata. 

(91) Decll 'i'n enmen de 45 de, 2Jile de la comunicaliBe d eciziei 
p . • (- ~ ul At1IHE 11e ' a :Mr · ăl irwos'liga'i ·, potrivit 
p)'e'lie ~rflor 'p~ntel legi. opera1orul e,conomlc i;laU 1;1şociaţia 
rle ap,i:n.=1 l □ri e=n l'iillilti in GEI Hl'"ă m r se cnnftm'nsâGPĂ itlăs urilor 
dispuse, autoritatea competentă poate aplica amenda maximă 
prevăzută la alin. (1) pct. 2." 

117. Articolul 198 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Regimul juridic al 
contravenţiilor 

Art. 198. - Contravenţiilor prevăzute la art. 194 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 28 alin. (1) din acest 
ultim act normativ." 
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Art. li. - În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare 
a prezentei legi, Autoritatea Naţională de Reglementare în 
Domeniul Energiei elaborează cadrul de reglementare aferent în 
concordanţă cu prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor 
naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, 
astfel cum aceasta a fost modificată şi completată prin prezenta 
lege. 

Art. III. - În termen de un an de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, operatorul sistemului de transport prevăzut la 
art. 178 alin. (9) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi 

completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată şi 
completată prin prezenta lege, propune Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Domeniul Energiei normele tehnice, 
comerciale şi metodologiile de tarifare privind activitatea de 
stocare în conducte. 

Art. IV. - Legitimaţiile de verificatori de proiecte, 
responsabili tehnici cu execuţia şi experţi tehnici de calitate şi 
extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice, emise de 
Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei 
aflate în rm de· v I li a . la data ntt ri1l în '>'I · are 
prezentei le · , rălntin v@~blle iPanj liii expir.ar-ea terme.nuh.ll 
valabilitate a oe stor.a, iar ~tenţele- şi;.orl;l 1;1 e ltul1;1n{or ~ ni 
recunoscuIe, de. căire autori ifile FJl'Ubtice care ai,r: preluat 1.n 
condiţiile l~ ii a u~a EWtori:zări i loc, i nch.11si!.r i n domeniu l 
instal~ţ~il~ alec:br_i_oe .a alfE!n a, oori:Si~i -r, pttic~m f ., ~ 
benef1c1aii11 :s.e.rv culor· Pf13:Sltil.13' Tn baZ:a â.Q} _ I.o gili a I lat~ 
impunere , a ltor c.oi"iil' :e S;l!IU . · . tA1) · a tî~rll'or cestoF • 

Art. V. - în •~ ,wpnnsut e . r, 12'.lt-201 ·, cu moc· .cil rile 
şi complet.ările ulterioare, · lntagm ~~n,, ·~hnol.Qglc 
sistem" se ma ~ ,. · şe lnl . ie te cu si~ me _şal",,\ t;li1;I •
sistem". 

Art. VI. - Legea e neFQeei alecl;flce şi e gaz:,alor naturaJa 
nr. 123/20 12, pub'lii:!illă în .Monitorul Ofil'.ia'l .al. Rem iei, Parteă I. 
nr. 485 n 16 ul ,20J2. CIJ mp ~fîle I comp! f~iri · 
ulterioare, piieeUm şt cu , di c;· · • oompl tlifi1C C! ~ 
prezenta le , se, va f'E!P _bi -ea, odu-~ l ioi ekir o oo~ 
numerotare~ 

Art. VIL - Dl,Jpă ,ert i;:,:;ilul :21 _ n Leige1;11 rnr. iU/1'98,5 p . _ lnd 
calitatea în c□os.1rucpl, rapubticat~ in Monilor,ul Oficial sl 
României, Partea I. nr. 7·B5 d in, :W EiBp-1:em'brie :201ifl. ru 
modificările o:'.lmplti:Mri u iMra, :se illbfOijuce un noo 
articol, arlicnltil :21 , co u~ I cupri • 

,,Art. 21 1, - ,1 ), Au J I le . !IOOiiH~ d e ltm1 ' . 
Domeniul Ene,gl · fi a za a as-tare te~loo~ fesion 
a speciaE111ilor cere d~~ră ac IYlllijl de- ~~ficSICMi .trie 
proiecte ~i e;.:pl;!f'jl tehnici 1;1biecil1J,Blllfll;:i*melDI' · · ~9n.1I 
gazelor n1:1hr, a la. ~a a.im 6\lnC. acestea definita de dis~ 
art. 100 pcL 59 ~i 8.2 din L999a enaa;gi_ai el1;1c ioa · La gazalăr 
naturale lilr:. 123/20~ 2. C!ll mâ_âi!ică - - şi oompl _ IB· '!JIJ,eti~ ra. 

(2) MiRI - ul I. . IIJfl' Publfc , _Oe l'ăfil - _ IS'O'a~I 
organizeazil. ates'I , I oo OO•PfO na . li lor . 
desfăşoartl! . l'I f ~ e venfli . o.t ~. · 1;1r,oled.e, · eiq>erţ !.ehnlcl 
ai instala, 111 1olr (le 'Ul ii zare, ;e gazelor ooturale, ~~ Cl.l"1 . . I 
acestea definlte de di:şpo.z i l i i f1:! art cm pct -~ din ILe,ge,,a 
nr. 123/201 2, cu rnmdificăTi le :pi completări le ulle-ooare." 

Art. VIII. - n situaţiile prevăzute la art. 104 alin. (6) din 
Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
art. IV din Legea nr. 167/2018 pentru modificarea şi completarea 
Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, nu se 
emit autorizaţii de înfiinţare în cazul extinderii sistemelor de 
distribuţie din localităţi ale aceleiaşi unităţi administrativ
teritoriale sau asocieri ale acestora, în cadrul unui contract de 
concesiune. 

Art. IX. - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 

1 O septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, 
se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. La articolul 60, după punctul 5 se introduce un nou 
punct, punctul 6, cu următorul cuprins: 

„6. Prosumatorii, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. x1) din 
Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile de energie, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumiţi 
în continuare prosumatori, persoane fizice, altele decât cele 
organizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către 
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 182/2016, pentru veniturile obţinute din vânzarea 
energiei electrice la furnizorii de energie electrică cu care 
respectivii prosumatori au încheiate contracte de furnizare a 
energiei electrice, dacă centralele electrice de producere a 
energiei electrice din surse regenerabile pe care le deţin au 
puterea electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum." 

.2. ~ micoh.d 122 aJirniatl.!l t4),. dl!pă li\'!:!i,111 j) !ile ,intJ.oduce 
,g noo ăi lite~ă, litera U eu ui'mărorul cuprins; 

) Y-enl dlffl Y nDrea en n ,I ,el clrloo de, către 
pr□Gum.atori i , pa soane fi zice , a l al'EI cklca cele organizate 
coot' m1 Ord'.onari~ _ de- ur enr Gu-v-emul m:. 4i2008, 
Blprobată cu modilfoiiii: · compl)atăiri prin Legea nr. U l:212016, la 
f\.Jmiror11 e,we 001.rica eu c pemîvll rosu îl tori au 
lncheiate oon _rs:cte, de furniz:.are ;p energiE!i e ledl'ioa, dacă 
C . I Cltjee · protl!J . · •llflGl\gÎ · - loc. 100 dl , surse 
.-egenl;!la!;iile pe ca11;1 ~de · ·· ay puterea, $c1ricli lft:ltelal/î de cel 
i1i1 . t.27 kW pe IOC ele : st.Im,· 

:;;_ li!! art5!::oM 137' ,!ll["~!lb.11 {1 I, ll~ra b) 19ie rmt11Jdi"lică şi 
via awaa ui'ifliiătorul cuprins,: 

,b} ven l _ 11 001! ~ ndepe1Jd nl e.-. · n oonform 
Eflt 61, cu ~a di11 valmtlea aoo.rgiei ~dlriCB d'e către 
pro~umato , ,p .-soane zic ; ·a11e · dec I cele organizate 
conf(!rm .Ordbnan~i da urgen a a ·Guverm.il · nr. ·· .-:112008, 

rooot! cu ~ cl l ca -şi oomptet prin Le . nr. 1-8:l/2016, la 
rumiz:orii da eneligia · cirică -cu care respectivii proaumatori au 
inc I 1'8 eoni~ d ·rum~ r rgi · · I !'ÎDfil, dacă 
cen-bra.'le le e'leclrice de-produCE;re a eneJlli · electrice din surse 
n1g. n · . ie pe :caru i · da au ou roa , · .C'UîCi:.'r i;V;!.alallll de cel 
mult !27 k N pa loe i:58 ,cQ'As.tJm. ~ 

4. 'Lia artâcolull 319 a1ineâ1ill.ll (Uil1), dup.ă li'tara c) 
i!!ie l,wlJQd:Uc:e o !1KM!! _ 1 llteri" lll'ţ~ d)1, c;;~ 1.umlb0'(1.II ~prins: 

,.d j lE1miri !e dlâ m1tgi etecll'iCi?I efecluâlJ de, prosurnatori, 
i,er30a.ne J]zice, ele decl:!t • -org jte tonfO!'ll'I O.rdonanţei 
de' µryenfa a. Gu'i'E!mului l'\I": Ml200B. aprobcllă cu m□. cări şi 
G0flflplet.lr1 1](In Legea ,l'lr, 1-821201(1, i:;3 e. (umiz.or11 :e energie 
eJeclrică cu care respectivii proi;umat-□ li au incheiate clllfltracte 

furnizare a ie' leci~, dd c ntt I e· · I ·. J'lce de 
prodl!ICSfefai Bll)Brg e '' - ' . din wn;;e re;generamle pEI care le 

u pu ern:a eJ el:i'iell ~ mwn 27 kW pe loc de 
OIJCIS!Llm. 

5. li.a aJtir:O:lul ::i:'21 ciu?ă -l in - u (1) .s - 1lnlroduct11 iun nou 
al ~ st a,~lne-atul t1J )1, :C:111 Ulffl;ltqnJI wprb11rs: 

~(t,) iri · '.' .(ie de ta pi0"1-Bd8fil0: alin. {1). pt<Jsumatorii, 
~ne· lke. _ .ele decât ede ,org te~ Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 182/2016, nu ţin evidenţe pentru 
livrările de energie electrică efectuate către furnizorii de energie 
electrică cu care respectivii prosumatori au încheiate contracte 
de furnizare a energiei electrice, dacă centralele electrice de 
producere a energiei electrice din surse regenerabile pe care le 
deţin au puterea electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de 
consum." 

Art. X. - Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 
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energie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 577 din 13 august 2010, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. La articolul 14, alineatele (6) şi (66) se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 

,,(6) Prosumatorii care deţin unităţi de producere a energiei 
electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 
100 kW pe loc de consum pot vinde energia electrică produsă 
şi livrată în reţeaua electrică furnizorilor de energie electrică cu 
care aceştia au încheiate contracte de furnizare a energiei 
electrice, conform reglementărilor ANRE. 

(66) Prosumatorii, persoane fizice, juridice şi autorităţi ale 
administraţiei publice locale care deţin centrale electrice ce 
produc energie din surse regenerabile, prevăzuţi la alin. (6), 
precum şi persoanele fizice sau juridice care deţin unităţi de 
producere a energiei electrice din surse regenerabile sunt 
exceptaţi de la obligaţia de achiziţie anuală şi trimestrială de 
certificate verzi prevăzută la art. 8 alin. (2) şi (21), pentru energia 
electrică prod.usă ş i .utilizată pentru oo.nsumul t"nal propriu , altul 
decât corrist111111ul pmp.riu tehnciJogic a l oentraf · • cbica. ~ 

2. La niciciul 30, du~ Un • u (!iii .. lruro. ·1.100 ~n nou 
alineat, aJl'nearul llG), cu u:nnăiorut cuprilil.i!ii: 

,,(6) Aplicarea ~ 1ullli ,a_rnen.211 c • ventJ~Je se pr,esCffie 
în termen de :2 ani de la data să'■'.8'9in- ·fapte i ,r 

Art. XI. - ( ) P~n ·rwre sau Uliidlce· care deJl!" unllEi~l 
de producere a1 enei;giei ~cltioe . - ri :s(!l':tie reganerahlla, '61.mj 
obligate si ded!lire- 4.!nl ~111e de producere li!l ,ei;rer:g' ~I eJecUi 
din surse regan81'a'bilela Autorilataa r-f.a · - I;:! (la Reg[ - - - , ·e 
în Dome ul ·e:n.efgl ·. de ~ •n OOlllinyşrie AN~, · lfllel1 
de 18 luni de I datai inl i i n ·'ligo . a pţe - ·_ .tt I g", ntorm 
reglementârifor ANR6:. 

(2) PersOOl!ICI tice s uri~ :ca u d I. ~rît ii 
de produ aere a anergiei elecl(ice din 1iUl":!ie •~generabi[e da\'ir1ute 
în termenul i::revlml . ann:, I ~ nu on c aZll , . · 
la obligaţia de ,achAJ:ie de oeniliesla, '■'Bit.zi conform art 4 
alin. (66) dlll I e , O.I · 0 -pe'nlm sl _- llli:ea ~ tem lllli de 
promovare a produ~rii energi ,_ .:l iri :surse ra!):l lier.âbila de 
energie, rep , Jlr;;alâ. cu llnOdlrlc.i! şi ~ lel;i e ulterl re, 
pentru o perioadă Cila 2 ani d · la dalt:i constatării, după o 
perioadă ,de 12 lu ni Î{il CŞ:T,e AN , Mlnişterul E.(Qnoroiel. 
Energiei ţi M . ·ulu i ds Al: 0 -i ţii op.a li de, gaz natu ra 
informeaui u1ili2a o cu priYire la oo11g8 la f!!l"EIC'/Qrtl le _ n. (·1}. 

(3) M:ăsu dtl- n ~u ra .-illju torutul ·(1 · stat _ 'w';:!ruoo 
prezenta le910 B-B ooiifi~. Consiliului Cancuren ei în termen i;!e 
către Minist-oru con . _ I, ~I . , f,,· d Ul oo Af, rl · ca 
sunt evalua.ie ca ajutoer.e de stat din cabeQqria de mi.nfmjs_sa:u 
se notific.!! C001 · _ I e flOJ)ien ooci:"i m.1 -se in~ · f . 
categoria - ·utoarek!r de~~ 

Art. Xtl. - lui li din ea nr, 2312D ,4 i:ieo 
aprobare!:11 On looall'lei dE I.IJ{I , ţă, -a Guvamlllu· nt. 57120 3 
privind mo ficarea i;: i'Hllplelijr-ear ~li n . _22 - 00 l)l;!Jl'\Jt! 
stabilirea ·s1temului ,d proM0'ilă ~ produ;· - ii en. · i · ur 
surse regener,1:1blle de energ~, Pl,lbli,:;iaJ:/:i l n MonitQJl,,11 Oficial ;eil 

României, Partea I, nr. 184 din 14 martie 2014, cu modificările 
şi completările ulterioare, alineatul (1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„Art. li. - (1) Prin derogare de la art. 23 din Legea energiei 
electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi de la art. X din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea 
Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru 
modificarea unor acte normative, producătorii de energie 
electrică şi autorităţile publice care deţin centrale electrice din 
surse regenerabile de energie cu puteri instalate de cel mult 
3 MW pe producător pot încheia contracte negociate direct, doar 
pentru energia provenită din aceste centrale, numai cu furnizorii 
consumatorilor finali pentru vânzarea energiei electrice şi/sau a 
certificatelor verzi." 

Art. XIII. - Dispoziţiile art. 93, 94, 194 şi 195 din Legea 
energiei nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, 
astfel cum acestea au fost modificate şi completate prin 
p~e-zenta ge, p C1J s.e s ti.lesc coolJ-a•tentw, regimul 
eootliave.r{ţiilor m□dalitătia de 88 ~ ionare-a ~ . l ntră în 
.._,igo - 61} d z ilei de dala pub lica i i pramntai legi în 
. 11oolt.orul Oflcl~I al R-omâ.n'lel, Partea I', 

Art. X~V. - ,1) · n perioar;IBI ~rirnEA 1nEre date i nbării în 
vil)clâw BI l'.lt!l'Z · nt-ai ~ i _ · da•i!i· ele 30 lu ia- 2021, praţul de 
v~re ~ g zetor ,wlurale de c.!.t _ . lllulflr de ! loenţă de 
iumizsra a 1:razeh::1r· natura.la"" l i.©e.nţi~1 i , în ,conformitate cu 
pJE'l\113 efie l. . ~ - . 23/20~ 2, tu m "'illcă rile ş•i coq,1 etările 
ufl;eflea,e, !)recum · ou modl 'lc:llirll . · C001D1e~rlle ad • e prin 
pra~tia lege, citra clian.li casnici . p rod uc~ Ill"ii de energie 
1-· - ~ . nu · I pa (îlftl canlila'l.oo a gaze.- inatu • Iii!: ul ii" ată la 
~-od~ a de eP.efi termlc"3 ~fi cei11ralele de· cc,generare şi în 
cer,; relele telmice dea'linată ro.lilsumului popule~i este format în 

oAdi~ii dl" pfal,ă lil:i · clin ri~bul la'fli~r gaz r natu rale din 
ca e se· exclud ntl~t.i111e de ,g~ a11.rn•le !'I Import şi 
·nmegazinern, la care s:e ada11t1ă 1Biifu!I de ilr.ms:parl, 'IB11ful de 
tlisti'iblJ.' ·, tiii'l ul d rnma · zinarn ~ t;;i ul dl - ium iz 11e, plus 
l(:l;,;ele aferente. 

[:l} l n cazul 1·n care . ra formarea preţu l ui 'i'n perioada şi 
c.ondi ile· ~fil'.f ~oo I ; a lin. ~ 1 ), ·l'utfl lZ!! vqr -lita l<1 eos'lut unitar 
_ g~r ~ cost m;,;il m1;1re deca1 OOS' I re.al de aci'Jiz.1 le, suma 

rezulte~ _dln difei-enţ3 din re pre ul real da achi:ziti:e ~ preţul 
· •. 1- • L.1t ~ pf'G:JucJ~FirGi' ÎJl va'loa de- 66 lel/MWh, stabilit 

prin Oldcm :n13-ode u r;g~ a Gwernu nr. 1too20 l)rl '-llnd unele 
ma.auri flâca'l-bLigelare si pamru modilicaJea :si cdmpla ,araa unor 
acte . · m, _ , tu ffl1!Ci 'l'icatl u lH,no , s · imp. rte în 
IJ,lffr18 oe.reki !J:I~ ort111: 1(1% ~ne Ip rni.wr •!): 0% se 
oofectaază le UE1_e1J.JI darst-aE 1 --un, cont special :ş i ~a uti lizată 

ciusw -. tin.lN pi'O'wql 4ion~II . vulner li. Calcu le- se fac 
lunşr, penbru h,11'18 ~ .rloariî . 

{3,) ~ti::îhemade l a n. (2} se a l ira d'oar pan Iru canbilăţile de 
gaze · u I ci· u un ,:ir Qli · eh · sub p,, ţ ul de 
Ei-.a le 11,r.t\i\l'ri, 

Ac - .s-, 1 r · itisr oof#• 
Constituţis. Rcmtbnfel, raptlbltcat.a . 
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