
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 

 

L E G E 
 

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului  

nr. 103/2020 pentru prorogarea termenului de aplicare a măsurilor 

prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2018 privind 

adoptarea unor măsuri pentru siguranța alimentării cu energie electrică 
 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului  

nr. 103 din 25 iunie 2020 pentru prorogarea termenului de aplicare a 

măsurilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2018 

privind adoptarea unor măsuri pentru siguranța alimentării cu energie 

electrică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 

29 iunie 2020, cu următoarele modificări și completări: 

 

1. Titlul ordonanței de urgență se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ 

pentru prorogarea termenului de aplicare a măsurilor prevăzute  

de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2018 privind adoptarea 

unor măsuri pentru siguranța alimentării cu energie electrică și privind 

modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale 

nr. 123/2012” 
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2. După articolul unic se introduce un nou articol, articolul II, 

cu următorul cuprins: 

„Art. II. – Legea energiei electrice și a gazelor naturale  

nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 

din 16 iulie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică 

și se completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 19, după alineatul (1) se introduce un nou 

alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: 

«(11) Redevenţa anuală pentru concesiunile prevăzute la alin. (1) 

este de 0,4% și este plătită de operatorul de transport al energiei electrice 

din valoarea veniturilor brute realizate din operaţiuni de transport şi 

tranzit al energiei electrice, prin sistemele naţionale de transport, aflate în 

proprietatea publică a statului.» 

 

2. La articolul 103, alineatul (2) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

«(2) Redevenţa anuală pentru concesiunile prevăzute la alin. (1) 

este de 0,4% și este plătită de operatorul de transport de gaze naturale din 

valoarea veniturilor brute realizate din operaţiuni de transport şi tranzit al 

gazelor naturale prin sistemele naţionale de transport, aflate în 

proprietatea publică a statului.»”
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 20 octombrie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) 

din Constituţia României, republicată. 
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