
Parlamentul României

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

LEGE

pentru modificarea si completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 128 din 31 iulie 

2020 privind unele măsuri pentru instituirea Programului naţional de 

racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de 

distribuţie a gazelor naturale aprobată prin Legea 214/2020

Parlamentul României adoptă prezenta lege

Art. 1: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 128/2020 se modifică şi se 

completează după cum urmează:

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

următorul cuprins:

„(8) Sursa de finanţare pentru proiectele care vizează înfiinţarea reţelelor de 

distribuţie inteligentă a gazelor naturale pentru racordarea consumatorilor casnici şi 

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

către Guvernul României, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie,



până la aprobarea prin decizia Comisiei Europene a programului operaţional în 

cadrul căruia va avea loc finanţarea prevăzută la alin. (3)”

2.După articolul 5 se introduce un nou articol, art. 5 \  cu următorul cuprins: 

„Art. 51:

(1) Finanţarea proiectelor, avizarea şi aprobarea acestora în condiţiile art. 4 alin. 

(8) se vor stabili prin Hotărâre de Guvern, cu respectarea următoarelor criterii 

specifice:

a) recunoaşterea documentaţiilor tehnice elaborate deja de către unităţile 

administrativ- teritoriale, cu posibilitatea revizuirii doar a anumitor 

indicatori ca urmare a modificărilor legislative;

b) recunoaşterea avizelor obţinute de la operatorul de transport;

c) recunoaşterea documentelor de mediu obţinute deja;

d) recunoaşterea acordurilor de asociere dintre unităţile administrativ- 

teritoriale pentru asigurarea continuităţii investiţiei de la punctul de 

alimentare şi până la ultimul UAT care se încadrează în tronsonul deservit 

de infrastructura de distributie;

e) recunoaşterea apartenenţei unei unităţi administrativ- teritoriale la o 

asociaţie de dezvoltare intercomunitară înfiinţate deja în scopul gestionării 

în comun a serviciului public de alimentare cu gaze naturale;

f) prioritate la finanţare a proiectelor pentru care au fost întocmite 

documentaţiile de finanţare în baza Ghidului de finanţare al POIM, dar care 

nu au reuşit să obţină finanţarea respectivă;

g) prioritate la finanţare a proiectelor depuse în asociere de către unităţile 

administrativ- teritoriale.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică documentaţiilor care se realizează după 

intrarea în vigoare a prezentei legi.



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

desemnat până în luna septembrie a fiecărui an, urmând a fi avută în vedere la 

aprobarea bugetului alocat ministerului cu această destinaţie începând cu data 1 

ianuarie a fiecărui an.

(4) Valoarea totală a unui proiect nu poate depăşi 50 mii. EURO”

3. După alineatul (10) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alin. (11), cu 
următorul cuprins:
„(11) Prin derogare de la dispoziţiile alin. (4) - (6), imobilelor terenuri pe care 
urmează a fi amplasate reţelele de distribuţie inteligentă nou înfiinţate le sunt 
aplicabile dispoziţiile art. 113 din Legea 123/2012 modificată şi completată”

II. Dispoziţii finale
Prevederile prezentei legi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 
României.

Această lege a fost adoptată de Senat, în şedinţa d in ....... . cu respectarea
prevederilor art. 75 şi art. 76, alin. (2) din Constituţia României republicată.

Preşedintele Senatului 
Anca Dana Dragu

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor, în şedinţa din..................cu
respectarea prevederilor art. 75 şi art. 76, alin. (2) din Constituţia României 
republicată.

Preşedintele Camerei Deputaţilor 
Ludovic Orban


