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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

PLx.226/2016                              Bucureşti, 05.10.2016 
                            Nr.4c-3/195/2016 
 

 
 
 

 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

   
 
 

  În conformitate cu prevederile art.137 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra cererii de reexaminare 

a Legii pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor 

naturale  nr.123/2012, transmis cu adresa PLx. 226 din 03 mai 2016 şi înregistrat cu 

nr.4c-3/195/2016 .   

 Prin obiectul de reglementare şi conţinut, 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 

 
 

PLx. 226/2016                                                                          Bucureşti, 04.10.2016 
                                                                                                         Nr.4c-3/195/2016 

 
                   

R A P O R T 
 

asupra cererii de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea Legii 
energiei electrice şi a gazelor naturale  nr.123/2012 

 
În conformitate cu prevederile art.137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată cu cererea de 
reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a 
gazelor naturale  nr.123/2012, transmis cu adresa PLx. 226 din 03 mai 2016 şi 
înregistrat cu nr.4c-3/195/2016 .   

Această lege, adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat cu respectarea 
prevederilor art.75 şi ale art.76 alin.(2) din Constituţia României, republicată, a fost 
transmisă, spre promulgare, Preşedintelui României la data de 04.07.2016. 

În conformitate cu dispoziţiile art.77 alin.(2) din Constituţia României, 
republicată, Preşedintele României a formulat cererea de reexaminare asupra legii 
transmisă spre promulgare, supunând atenţiei faptul că: 

- modificarea art. 28 lit. f) – articol unic punctul 3 din legea transmisă 
spre promulgare – prin care se prevede obligația producătorilor de a menține 
rezerva de combustibil sau apă. Redactarea este neclară în privința asigurării 
siguranței Sistemului Energetic Național și se cere reanalizarea textului în acest 
sens.  

- Prin introducerea alin. (3) la art. 29 – articol unic punctul 4 din legea 
transmisă la promulgare – se permite producătorilor să perfecteze contracte cu 
alți producători și să realizeze un mixt energetic. Modificarea propusă la art. 29 
poate fi de natură să afecteze competiția pe piață, acest lucru fiind în detrimentul 
consumatorului și al accesului cât mai avantajos al acestuia la piața de energie. 

- Se apreciază că ar fi oportună reanalizarea dispozițiilor Legii  pentru 
modificarea și completarea  Legii nr. 123/2012, în ansamblul ei, în raport cu 
legislația europeană în domeniul energiei electrice. 

 

 



 3 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins cererea de 
reexaminare, adoptând legea în forma înaintată în vederea promulgării, în şedinţa din 
26.09.2016. 

În raport cu obiectul său de reglementare, legea face parte din categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor fiind, în conformitate cu dispoziţiile art.75 alin.(1) teza 
a II-a din Constituţia Românei, republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Cameră decizională. 

Potrivit dispoziţiilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru industrii şi servicii a reluat dezbaterile asupra legii în raport cu 
solicitările formulate în cererea de reexaminare, în şedinţa din data din 04.10.2016. 

La lucrări au fost prezenţi 15 deputaţi din totalul de 18 de deputaţi membri ai 
comisiei. 

În urma examinării cererii de reexaminare formulată de Preşedintele României 
şi a legii, a punctului de vedere primit de la Consiliul Concurenței, precum şi a 
opiniilor exprimate de membrii comisiei, s-a constatat că nu se introduc distorsiuni pe 
piața concurențială, achiziția de energie electrică desfăşurându-se transparent, public, 
centralizat și nediscriminatoriu pe piața concurențială, pe platformele administrate de 
Societatea Comercială „Operatorul Pieţei de Energie Electrică” - S.A. Referitor la 
observațiile cu privire la rezerva de combustibil [modificarea art. 27 lit. f)], s-a 
hotărât introducerea mențiunii de “asigurare a siguranței Sistemului Energetic 
Naţional”. Comisia a acceptat sugestia formulată de Preşedintele României de 
reexaminare a Legii  pentru modificarea și completarea  Legii nr. 123/2012, în 
ansamblul ei, în raport cu legislația europeană în domeniul energiei electrice. În urma 
analizei s-a constatat că nu există neconcordanțe cu legislația europeana.  

Ca urmare, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, acceptarea în parte a 
cererii de reexaminare, propunând plenului Camerei Deputaților adoptarea Legii 
pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale  
nr.123/2012, cu amendamente admise prevăzute în anexă care face parte integrantă 
din prezentul raport. 
 
 
                         PREŞEDINTE,                                     SECRETAR, 
                         Iulian Iancu                                          Istvan Antal 
 
 
 Consilier parlamentar, 
                Viorica Petrascu 
 Consilier parlamentar 
                  Lucian Cumpătă 
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                                                                                                                                                                                                                                     Anexa    

 
 

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

 
Nr. 
crt. 

 
Legea nr. 123/2012 

 
Forma adoptată de Senat 

 
Amendamente 
 admise / autor 

 
Motivaţia 

0 2 3 4  
1.  

 
___________ 

LEGE 
 

pentru modificarea şi completarea  Legii 
energiei electrice şi a gazelor naturale  

nr.123/2012 

Nemodificat  

2.  
___________ 

 
 

Articol unic. - 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 modifică şi se 
completează după cum urmează:” 
 

Nemodificat  

3 Art. 3 
 
4. acces prioritar la reţele electrice - 
ansamblul de reguli şi condiţii tehnice şi 
comerciale prin care unor categorii de 
producători li se asigură posibilitatea 
preluării în orice moment şi a vânzării 
întregii cantităţi de energie electrice 
livrată în reţea, în funcţie de capacitatea 
racordului la reţea şi de disponibilitatea 
unităţilor/resurselor eligibile; 

1. La articolul 3, punctul 4 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
"4.  acces prioritar la reţele electrice -  
ansamblul de reguli şi condiţii tehnice  şi  
comerciale  prin  care  unor  categorii  de  
producători  li se  asigură posibilitatea 
preluării în reţea, în orice moment, a 
energiei electrice produse, în funcţie de 
capacitatea racordului la reţea şi de 
disponibilitatea unităţilor/resurselor 
eligibile, fără a se pune în pericol 
siguranţa sistemului;" 
 

Nemodificat  
 
 
 
 

4 Art. 3 
 
 

2. La articolul  3, după  punctul 73 se 
introduce  un nou punct, pct.731  cu 
următorul cuprins: 

Nemodificat  
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____________ 

"731.   siguranţa SEN – asigurarea  
continuităţii în alimentare de către 
operatorul de transport şi de sistem a 
unui mixt de producere şi a serviciilor 
tehnologice de sistem, astfel încât să poată 
fi suplinită ieşirea din funcţie a oricărei 
capacităţi energetice, fără a se deconecta 
consumatori de la reţea;" 
 

5 Art. 28 
 
f) să menţină o rezervă de combustibil la 
un nivel suficient sau, după caz, o rezervă 
suficientă de apă, pentru îndeplinirea 
obligaţiilor de producţie şi furnizare 
continuă a energiei electrice, prevăzute 
de reglementările în vigoare; 

3. La articolul 28, litera f) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
f) să menţină o rezervă de combustibil la un 
nivel suficient sau, după caz, o rezervă 
suficientă de apă, pentru îndeplinirea 
obligaţiilor de producţie şi furnizare 
continuă a energiei electrice, care se 
remunerează conform  cu reglementările în 
vigoare;” 
 

3. La articolul 28, litera f) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
„f) să menţină o rezervă de combustibil 
la un nivel suficient sau, după caz, o 
rezervă suficientă de apă, pentru 
asigurarea siguranței SEN și pentru 
îndeplinirea obligaţiilor de producţie şi 
furnizare continuă a energiei electrice, 
care se remunerează conform  cu 
reglementările în vigoare;” 
 
Autor: Comisia pentru industrii şi 
servicii 

 
 
 
Producătorii 
trebuie sa detina 
stocurile necesare 
pentru a asigura 
capacitatea de 
producţie de 
rezervă pentru 
siguranţa SEN 
si sa aiba 
certitudinea 
primirii 
contravalorii 
acestor stocuri 

6 Art. 29 
 

____________ 

4. La articolul 29, după alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, alineatul (3), cu 
următorul cuprins: 
“(3) Producătorii de energie electrică au 
dreptul să   perfecteze  contracte  cu  alţi  
producători,   realizând  un  mixt energetic, 
pentru a oferta pe piaţa internă sau la export 
energia electrică, în conformitate cu art. 28 
şi celelalte prevederi legale în vigoare." 
 

Nemodificat  
 
 
 

7 Art. 36 
 
 
Art.36: Obligaţiile operatorului de 
transport şi de sistem: 
(1) Operatorul de transport şi de sistem 
prestează serviciul public de transport 

5. La articolul 36, alineatul (1) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 
"Art.36.- (1) Operatorul de transport şi de 
sistem prestează serviciul public de transport 
pentru toţi utilizatorii reţelelor electrice de 
transport, în condiţii nediscriminatorii, 

Nemodificat  
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pentru toţi utilizatorii reţelelor electrice 
de transport, în condiţii nediscriminatorii, 
asigurând accesul la acestea oricărui 
solicitant în condiţiile legii şi evitând în 
special discriminarea în favoarea 
operatorilor economici afiliaţi, cu 
respectarea normelor şi performanţelor 
prevăzute în reglementările tehnice în 
vigoare. 
 

asigurând acelaşi tarif oricărui solicitant în 
condiţiile  legii şi evitând în special 
discriminarea în favoarea operatorilor 
economici afiliaţi, cu respectarea normelor 
şi performanţelor prevăzute în 
reglementările tehnice în vigoare." 
 
 

8 Art.36 
 
 
e) achiziţionează serviciile tehnologice de 
sistem şi califică producătorii şi clienţii 
dispecerizabili care furnizează servicii 
tehnologice de sistem, pe baza unei 
proceduri proprii, aprobată de autoritatea 
competentă; 

6. La articolul 36 alineatul (7), litera e) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
"e) achiziţionează serviciile tehnologice  de 
sistem,  de reglaj primar, secundar şi 
terţiar rapid şi lent şi califică producătorii 
şi clienţii dispecerizabili care furnizează 
servicii tehnologice de sistem, pe baza  unei 
proceduri proprii, aprobată de autoritatea 
competentă;" 

Nemodificat  

9 Art. 43 
 
 
(3) Preţurile stabilite pe pieţele 
centralizate de energie electrică se fac 
publice conform reglementărilor ANRE. 

7. La articolul 43, alineatul (3) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 
"(3) Preţurile şi cantităţile stabilite în 
urma tranzacţiilor efectuate pe toate 
pieţele centralizate de energie electrică,   
inclusiv contractele de pe piaţa 
reglementată sau de export, se fac publice 
conform reglementărilor ANRE." 
 

Nemodificat  

10 Art. 71 
 
 
d) promovarea utilizării surselor 
regenerabile de energie în cel mai eficient 
mod. 

8. La articolul 71 alineatul (1), litera d) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
"d) promovarea utilizării surselor  
regenerabile de energie în cel mai eficient 
mod, astfel încât să se obţină cel mai mic 
preţ la consumatorul final" 
 

Nemodificat  
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