PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

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

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 128 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru aprobarea
Programului naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la
sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 4 august 2020, cu următoarele
modificări:
1. Titlul ordonanței de urgență se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind unele măsuri pentru instituirea Programului naţional
de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent
de distribuţie a gazelor naturale”
2. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Art. 1. – (1) Se instituie Programul naţional de racordare a
populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a
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gazelor naturale, denumit în continuare program naţional, care are drept
obiectiv general reducerea emisiilor de noxe în atmosferă ca urmare a
utilizării combustibilului solid pentru asigurarea încălzirii clădirilor de
locuit, a asigurării apei calde menajere, dar şi a preparării hranei, precum
şi îmbunătăţirea calităţii serviciului public de alimentare cu energie
termică, dar şi de utilizare a gazelor naturale în procesele de producţie sau
activitatea curentă de către clienţii noncasnici.”
3. La articolul 2, partea introductivă și literele a) și b) se
modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art. 2. – Prin sistem inteligent de distribuţie a gazelor naturale,
în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, se înţelege acel sistem de
distribuţie a gazelor naturale format din ansamblul de conducte, armături,
instalații, racorduri, precum și alte asemenea componente de la stațiile de
reglare-măsurare-predare ale Sistemului național de transport al gazelor
naturale până la posturile de reglare-măsurare ale consumatorului final,
inclusiv contoare de măsurare gaze naturale inteligente şi care asigură cel
puţin una dintre următoarele funcţionalităţi:
a) utilizarea instrumentelor inteligente în domeniul măsurării
presiunii şi debitelor, contorizării, inspecţiei interioare a conductelor de
distribuţie a gazelor naturale, odorizării, protecţiei catodice, filtrării și,
după caz, uscării, încălzirii gazelor naturale, reacţiilor anticipative,
trasabilităţii sistemului de distribuţie a gazelor naturale, dar și de colectare
și procesare automată și de transmisie a datelor de la distanță, în vederea
funcționării în condiții de eficiență și siguranță a sistemului de distribuție
a gazelor naturale;
b) utilizarea tehnologiilor IT și a inteligenței artificiale integrate
care permit integrarea activităţilor participanţilor pe piaţa gazelor naturale
în procesele de colectare și transmitere a informaţiilor, distribuţiei,
stocării în conductă şi utilizării gazelor naturale prin participarea activă a
utilizatorilor sistemului la creşterea eficienţei sistemului inteligent de
distribuţie a gazelor naturale;”
4. La articolul 4, alineatul (6) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(6) Sursele de finanţare pentru cheltuielile aferente
contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare pentru proiectele care nu pot
fi incluse la finanţare prin mecanisme specifice prevăzute de legislaţia
europeană aplicabilă pentru perioada 2021-2027 rămân cheltuieli
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definitive ale bugetului de stat pentru dezvoltarea sistemelor de distribuție
a gazelor naturale.”
5. La articolul 5, literele a) – c) ale alineatului (1), litera b) a
alineatului (2) și alineatul (4) se modifică și vor avea următorul
cuprins:
,,a) înfiinţarea reţelelor de distribuţie inteligentă a gazelor
naturale pentru racordarea consumatorilor casnici şi a clienţilor
noncasnici;
b) extinderea reţelelor de distribuţie inteligentă a gazelor naturale
pentru racordarea consumatorilor casnici şi a clienţilor noncasnici, cu
condiţia ca sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale să fie
proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, denumite în
continuare UAT;
c) transformarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale
existente în sisteme inteligente de distribuţie a gazelor naturale pentru
racordarea consumatorilor casnici şi a clienţilor noncasnici, cu condiţia ca
sistemul existent de distribuţie a gazelor naturale să fie proprietatea
publică a UAT.
....................................................................................................................
b) parteneriatele constituite prin asocierea autorităților publice
locale prin hotărâre de consiliu local, în vederea realizării distribuțiilor
inteligente de gaze și concesionarea acestora către un operator licențiat;
acestea depun o singură cerere de finanțare, studii de fezabilitate și
proiecte separate sau comune, pentru care soluțiile tehnice, precum și
celelalte elemente ale proiectelor sunt elaborate în mod unitar și pentru
care se realizează un sistem comun de operare a rețelelor inteligente de
distribuție a gazelor naturale;
....................................................................................................................
(4) Autoritatea de management pentru POIM stabileşte condiţiile
specifice pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii în conformitate
cu prevederile legislaţiei europene în vigoare.”
6. La articolul 6, alineatul (2) se abrogă.
7. La articolul 6, alineatele (4), (7) şi (8) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„(4) Imobilele teren şi/sau clădire pe care urmează să fie
amplasate sistemele inteligente de distribuţie a gazelor naturale sunt puse
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la dispoziţia beneficiarului proiectului. În acest sens, beneficiarul
finanţării trebuie să aibă dreptul de concesiune/dreptul de
superficie/dreptul de administrare/dreptul de folosință ori acorduri sau
avize asupra imobilului unde se realizează investiţia, pe durata de viață a
sistemului începând cu data previzionată pentru efectuarea plăţii finale în
cadrul proiectului.
....................................................................................................................
(7) Cheltuielile privind proiectarea, executarea şi punerea în
funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, astfel cum este definită
la art. 100 pct. 54 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale
nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru consumatorii
casnici şi clienţii noncasnici sunt în sarcina exclusivă a acestora.
(8) Cheltuielile privind proiectarea, executarea şi punerea în
funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, precum şi cheltuielile
de refacere a clădirilor afectate de realizarea instalaţiei de utilizare,
inclusiv utilităţile aferente acestora şi altele asemenea pentru clienţi
noncasnici din sectorul public sunt cheltuieli eligibile, cu condiţia ca
acestea să fie aferente clădirilor proprietate publică.”
8. La articolul 8, alineatul (3) și litera b) a alineatului (4) se
modifică și vor avea următorul cuprins:
„(3) În termen de maximum 2 ani de la data întocmirii
procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor obiectivului de
investiţie, beneficiarul finanţării, prin operatorul serviciului de utilitate
publică a gazelor naturale, are obligaţia de a asigura operarea sistemului
inteligent de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv racordarea
consumatorilor la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale.
....................................................................................................................
b) delegarea serviciului public de operare a reţelelor inteligente
de distribuţie de gaze naturale unui operator licențiat în distribuția de gaze
naturale, selectat prin procedura de selecție și încheierea unui contract de
concesiune în condițiile legii;”
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,
cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia
României, republicată.
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