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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

        
 Bucureşti, 25.11.2014 

                            Nr.4c-3/315/2014 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 

 
               În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, vă înaintăm 
alăturat, Raportul asupra  proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice şi a 
gazelor naturale nr.123/2012, transmis cu adresa PLx.466 din 08 octombrie 2014 şi 
înregistrat cu nr. 4c-3/315/2014.   
                Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face 
parte din categoria legilor ordinare. 

  
 
 

        
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

Bucureşti, 25.11.2014 
                                                                                                             Nr.4c-3/315/2014 
 
 

 
RAPORT    

 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2014 pentru completarea Legii 

energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012  
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi 
servicii a fost sesizată spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, transmis cu adresa 
PLx.466 din 08 octombrie 2014 şi înregistrat cu nr. 4c-3/315/2014.   

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege,  în şedinţa din 01 octombrie 2014.  
Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale 

nr.123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, urmărindu-se ca, până la data de 31 decembrie 2018, producătorii de gaze 
naturale din România sau afiliaţii acestora, după caz, să fie obligaţi să încheie tranzacţii de pieţele centralizate din ţara noastră, în mod 
transparent şi nediscriminatoriu, pentru vânzarea unei cantităţi minime de gaze naturale din producţia proprie, destinată consumului 
intern. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu unele observaţii şi propuneri, aviz transmis cu 
adresa nr. 673 din 11 iunie 2014. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil, cu unanimitate de voturi, propunerea legislativă în şedinţa din 
14 octombrie 2014. 
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În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare, membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat propunerea legislativă în şedinţa din 25 noiembrie 2014.  
 La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: domnul preşedinte Havrileţ Niculae, domnul vicepreşedinte Calotă Emil, 
domnul director general Alicuş Viorel şi doamna director Alina Tache - de la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul 
Energiei, domnul secretar de stat Albulescu Mihai şi domnul director general Corneliu Condrea, de la Ministerul Economiei. 
 La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 de deputaţi din totalul de 22 de deputaţi membri ai comisiei. 
În urma examinării propunerii legislative, a punctelor de vedere transmise de Consiliul Legislativ, Guvern şi comisiile  avizatoare, 
membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare  a 
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2014 pentru completarea Legii energiei 
electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, cu amendamentele admise prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul 
raport. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1)  din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Camera decizională. 
 

 
 

 
 
 

 
 
                                               PREŞEDINTE,                                                                                           SECRETAR, 
                                                                          
                                               Iulian IANCU                                                                                           Istvan ANTAL                                 
        
 
 
 
 
    
   Consilier Raluca Roşca 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

ANEXA    
PLx.466/2014                                                                                                                                                                                        4c-3/315/2014 
                                                                                                                                                                                                                   10.10.2014 
 

 
A M E N D A M E N T E   A D M I S E 

 
 

Nr 
crt 

Text 
OUG 35/2014 

Text 
Adoptat de Senat 

 

Amendamente 
admise 

Motivaţia 

0 1 2 3 4 
1.  

____________ 
 

LEGE 
privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 
35/2014 pentru completarea 
Legii energiei electrice şi a 
gazelor naturale nr. 123/2012 

Nemodificat  

2.  
____________ 

 

Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 35 din 11 iunie 
2014 pentru completarea Legii 
energiei electrice şi a gazelor 
naturale nr. 123/2012, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 459 
din 24 iunie 2014.  

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 35 din 11 
iunie 2014 pentru completarea Legii 
energiei electrice şi a gazelor 
naturale nr. 123/2012, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 459 din 24 iunie 2014 cu 
următoarele modificări şi 
completări. 

 

3. Titlul Ordonanţei 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

pentru completarea Legii energiei 

Nemodificat Nemodificat  
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electrice şi a gazelor naturale nr. 
123/2012 

 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 se completează 

după cum urmează: 

Nemodificat Nemodificat  

4.  
 
 
 
 

____________ 

1. La articolul I, înainte de punctul 
1, se introduc trei puncte noi, cu 
următorul cuprins: 

  „La articolul 75 alineatul 
(1), litera i) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

«i) preţuri reglementate pentru 
energia termică produsă în centralele 
de cogenerare;» 

 

La articolul 124 alineatul (1), litera 
e) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
«e) să pună cu prioritate la dispoziţia 
furnizorilor cantităţile de gaze 
naturale rezultate din activitatea de 
producţie, necesare acoperirii 
consumului clienţilor casnici, 
inclusiv cantitatile destinate 
producătorilor de energie termică, 
numai pentru cantităţile de gaze 
naturale utilizate la producerea de 
energie termică în centralele de 
cogenerare şi în centralele termice 
destinate consumului populaţiei, în 
conformitate cu reglementările 
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ANRE şi cu respectarea graficului de 
liberalizare a preţurilor şi de 
asigurare a gazelor naturale pentru 
aceştia; furnizorii şi clienţii 
noncasnici care beneficiază de 
aceste cantităţi au obligaţia 
respectării destinaţiei acestor 
cantităţi de gaze naturale; restul 
producţiei proprii realizate de 
producători, mai puţin cantitatea de 
gaze naturale aferentă consumului 
tehnologic definit la art. 100 pct. 35, 
va fi pus la dispoziţia pieţei 
concurenţiale; » 

 

 

La articolul 148 alineatul (2), litera 
g) se abrogă. 
 

6. 1. După alineatul (3) al articolului 
177 se introduc două noi alienate, 
alin.(31), cu următorul cuprins: 
 
“(31) Începând cu data de 15 iulie 
2014 şi până la 31 decembrie 2018, 
producătorii de gaze naturale din 
România sau afiliaţii acestora, după 
caz, au obligaţia să încheie tranzacţii 
pe pieţele centralizate din România, 
transparent şi nediscriminatoriu, 
pentru vânzarea unei cantităţi 
minime de gaze naturale din 
producţia proprie, destinată 
consumului  intern, în conformitate 
cu reglementările emise de 
Autoritatea Naţională de 
Reglementare în Domeniul Energiei. 

 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. La articolul I punctul 1, aliniatul 
(32) al articolului 177 se modifică şi 
va avea următorul conţinut:  
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(32) Începând cu data de 1 martie 
2015 şi până la 31 decembrie 2018, 
furnizorii licenţiaţi au obligaţia să 
încheie tranzacţii pe pieţe 
centralizate, transparent şi 
nediscriminatoriu, pentru 
vânzarea/cumpărarea unei cantităţi 
minime de gaze naturale, în 
conformitate cu reglementările emise 
de Autoritatea Naţională de 
Reglementare în Domeniul 
Energiei.“ 
  

 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 

„(32) Începând cu data de 1 ianuarie 
2015 şi până la 31 decembrie 2016, 
furnizorii licenţiaţi au obligaţia să 
încheie tranzacţii pe pieţe 
centralizate, transparent şi 
nediscriminatoriu, pentru 
vânzarea/cumpărarea unei cantităţi 
minime de gaze naturale, în 
conformitate cu reglementările emise 
de Autoritatea Naţională de 
Reglementare în Domeniul 
Energiei.“ 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. La articolul I, după punctul 1 se 
introduc 4 noi puncte, punctele 11-
14, cu următorul cuprins: 
 
„11. După aliniatul (32) al 
articolului 177, se introduce un nou 
aliniat, aliniatul (33) cu următorul 
cuprins: 
 
«(33) În vederea asigurării 
nediscriminării între aceleaşi 
categorii de consumatori, până la 
sfârşitul perioadei de 
reglementare, clienţii casnici şi 
producătorii de energie termică, 
numai pentru cantităţile de gaze 
naturale utilizate la producerea de 
energie termică în centralele de 
cogenerare şi în centralele termice 
destinate consumului populaţiei au 
acelaşi tratament din punct de 
vedere al asigurării cantităţilor şi 
preţului de vânzare al gazelor 
naturale consumate, indiferent 
dacă au ales să fie eligibili sau 
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reglementaţi.» 
Autor: 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 
 
12. La articolul 179 alineatul (2), 
litera b) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
«b) furnizarea gazelor naturale la 
preţ reglementat şi în baza 
contractelor-cadru până la 30 iunie 
2021 pentru clienţii casnici;» 
 
13. La articolul 181 alineatul (3), 
litera b) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
«b) începând cu 1 ianuarie 2015, 
respectiv cu 1 ianuarie 2016, în 
condiţiile art. 179 alin. (2) lit. a), şi 
până la 30 iunie 2021, în condiţiile 
art. 179 alin. (2) lit. b), o structura 
specifica de amestec import/intern 
pentru cantitatea de gaze naturale 
destinata consumului clien�ilor 
casnici si clienţilor noncasnici, 
producători de energie termica, 
numai pentru cantităţile de gaze 
naturale utilizate la producerea de 
energie termica în centralele de 
cogenerare si în centralele termice 
destinate consumului populaţiei.» 
 
14. La articolul 181 alineatul (5) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
«(5) Preţul de achiziţie a gazelor 
naturale din producţia internă pentru 
clienţii casnici şi producătorii de 
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energie termică, numai pentru 
cantităţile de gaze naturale 
utilizate la producerea de energie 
termică în centralele de cogenerare 
şi în centralele termice destinate 
consumului populaţiei se stabileşte 
prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea ministerului de resort, în 
concordanţă cu prevederile 
Calendarului de eliminare treptată a 
preţurilor reglementate pentru clienţii 
finali.» 

10. 2. La articolul 194, după punctul 
35 se introduce un nou punct, 
pct.351, cu următorul cuprins: 
“351 neîndeplinirea şi/sau 
îndeplinirea necorespunzătoare de 
către producătorii de gaze naturale 
din România, afiliaţii acestora, 
precum şi furnizorii licenţiaţi a 
obligaţiilor prevăzute la art. 177 alin. 
(31) şi (32);“ 
 

Nemodificat Nemodificat  

11. 3. La articolul 195 alineatul (1) 
punctul 2, după lit.e) se introduce 
o nouă literă. lit.f),  cu următorul 
cuprins: 
“f) cu amendă cuprinsă de la 50.000 
lei la 100.000 lei, cea de la pct.351.“ 

Nemodificat Nemodificat  

12. Art. II. – Autoritatea Naţională de 
Reglementare în Domeniul Energiei 
va emite reglementările prevăzute la 

art. I punctul 1 din prezenta 
ordonanţă de urgenţă pînă la data de 

15 iulie 2014. 

Nemodificat Nemodificat  

                 
  
               Consilier, 
               Raluca Roşca 
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