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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
         

PLx. 226/2016                                                                      Bucureşti, 22.06.2016 
                            Nr.4c-3/195/2016 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 

 
      În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, vă înaintăm, alăturat, Raportul 

asupra proiectului de Lege 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 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 

 
 

PLx.226/2016                                                                                                                                                            Bucureşti, 22.06.2016 
                                                                                                             Nr.4c-3/195/2016 
 
 

 
 

RAPORT    
 

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

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege 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 .   

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat propunerea legislativă în şedinţa din 26 aprilie 2016.  
Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu unele observaţii şi propuneri, aviz transmis cu adresa nr. 1277 

din 08 decembrie 2015. 
Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative, conform adresei 843/27.04.2016. 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. PLx.226/10.05.2016. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 
123/2012 cu modificările şi completările ulterioare. Iniţiativa legislativă are ca scop introducerea unor măsuri suplimentare de protecţie 
pentru producătorii de energie electrică pe bază de resurse convenţionale, astfel încât să se folosească rezervele interne de cărbune, 
alcătuirea pachetelor de mixt energetic între producători pentru menţinerea unui preţ accesibil la consumatori, fără să apară discriminări 
intre operatorii de pe piață. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în şedinţa din 22 iunie 2016 şi au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
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energiei electrice şi a gazelor naturale  nr.123/2012, cu amendamentele admise, care sunt redate în anexa care face parte integrantă din 
prezentul raport.  
 La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 de deputaţi din totalul de 18 de deputaţi membri ai comisiei. 

În conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, la dezbaterea proiectului de lege în şedinţa comisiei au participat următorii invitaţi: doamna Corina Popescu  - secretar de stat 
în cadrul Ministerului Energiei, doamna Diana Moldovan – director cabinet secretar de stat  în cadrul Ministerului Energiei, domnul 
Bălăşoiu Constantin – director şi domnul Grafu Dumitru – secretar general în cadrul Complexului Energetic Oltenia, Mânicuţa Maria – 
director general în cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.  

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
În conformitate cu prevederile art.75 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 Cameră decizională. 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,                                                                                                                           SECRETAR, 
 
Iulian IANCU                                                                                                                   Radu-Bogdan ŢÎMPĂU 

 
 
 

 
 

 
 

Consilier parlamentar, 
 Viorica Petraşcu 
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 

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

 
 
 

 
Nr. 
crt. 

 
Legea nr. 123/2012 

 
Forma adoptată de 

Senat 

 
Amendamente 

 admise 

 
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  
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4 Art. 3 

 
 
 
 
 

____________ 

2. La articolul  3, după  punctul 73 se 
introduce  un nou punct, pct.731  cu 
următorul cuprins: 
 
"731.   siguranţa SEN – asigurarea  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;" 
 

2. La articolul  3, după  punctul 73 se 
introduce  un nou punct, punctul 731,  
cu următorul cuprins: 
 
"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;" 
 
Autor: Comisia pentru industrii şi 
servicii 

Având în vedere 
capacitatea totală 
instalată în 
centralele eoliene 
şi solare, 
operatorul de 
transport şi de 
sistem (OTS) 
trebuie să 
actualizeze anual 
necesarul de 
servicii 
tehnologice de 
sistem şi 
grupurile din 
centralele clasice 
ce trebuie să 
asigure aceste 
servicii, pentru 
siguranţe 
sistemului; 

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  contractuale asumate, de 
producţie şi livrare 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;” 
 
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, alin. (21) , 
cu următorul cuprins: 
 
“(21) Să   perfecteze  contracte  cu  alţi  
producători,   realizând  un  mixt 
energetic, pentru a oferta pe piaţa internă 

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 

 
 
 
 
 
Tehnica 
legislativă 
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sau la export energia electrică." 
 

energetic, pentru a oferta pe piaţa 
internă sau la export energia electrică, 
în conformitate cu art. 28 şi celelalte 
prevederi legale în vigoare." 
 
Autor: Comisia pentru industrii şi 
servicii 

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

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

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, 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." 
 
Autor: Comisia pentru industrii şi 
servicii 

În prezent tariful 
aferent 
serviciului pentru 
introducerea de 
energie electrică 
în reţea – TG, 
practicat de 
Transelectrica 
este diferit pe opt 
zone de licenţă. 
Pentru o 
concurenţă 
corectă între 
producători, se 
impune egalarea 
acestor tarife, 
deoarece în 
prezent în zona 
Oltenia este cel 
mai mare tarif. 

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, reglaj 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;" 

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;" 

În conformitate 
cu art.3 pct. 731 
operatorul de 
transport şi de 
sistem trebuie să 
asigure 
capacitatea de 
rezervă pentru 
siguranţa SEN. 
Pentru a menţine 
capacităţi în 
rezervă, 
disponibile să 
acopere 
consumul ţării în 
orice situaţie, 
producătorii 
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trebuie să 
primească banii 
necesari 
acoperirii 
cheltuielilor fixe 
impuse de acestă 
cerinţă. 

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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