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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

SENAT 

LEGE 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2020 
pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor 

naturale nr.123/2012 

Senatul adoptă prezentul proiect de lege 

Articol unic.- Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.74 din 14 mai 
2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor 
naturale nr.123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.416 
din 19 mai 2020, cu următoarele modificări şi completări: 

1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduc două noi puncte, cu 
următorul cuprins: 

„- La articolul 3, punctul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
48. piaţa de energie electrică - once piaţă de energie electrică în 

sensul definiţiei de la articolul 2 punctul 9 din Directiva (IJE) 2019/944;" 

- La articolul 10, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, 
aim . (51) şi (52), Cu următorul cuprins: 

„(5') În scopul facilitării finanţării investiţiilor în capacităţi de producere 
a energiei electrice, o persoană fizică sau juridică, care deţine un aviz tehnic de 
racordare valabil, emis de un operator de reţea pentru racordarea unui loc de 
producere sau a unui loc de producere şi consum, are dreptul să contracteze, în 
calitate de producător, energia electrică ce va fi produsă de noua capacitate 
energetică, fără a deţine, la momentul tranzacţionării energiei, licenţa prevăzută la 
alin.(2) lit.a). 



2 

(52) Persoana fizică sau juridică prevăzută la alin.(5 i), cu excepţia 

deţinătorilor de capacităţi de producţie prevăzuţi la art. 10 alin.(5) lit.b), are 
obligaţia să obţină licenţa prevăzută la alin.(2) lit.a) cu cel puţin 60 de zile înainte 
de momentul livrării energiei electrice produse de noua capacitate energetică. În 
cazul în care obligaţia nu este îndeplinită, contractele încheiate potrivit 
prevederilor alin.(51) sunt reziliate cu aplicarea clauzelor din contract privind 
rezilierea din culpa părţii care nu a respectat obligaţia şi nu îi produc efectele 
privind livrarea de energie electrică." 

2. La articolul I punctul 1, alineatul (21) al articolului 23 se abrogă. 

3. La articolul I punctul 2, litera c) a articolului 28 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„c) să oferteze public şi nediscriminatoriu pe piaţa concurenţială 

întreaga energie electrică rămasă disponibilă după îndeplinirea obligaţiei prevăzute 

la lit.bl)." 

4. La articolul I punctul 3, litera cl) a alineatului (1) al articolului 29 se 
abrogă. 

5. Articolul II se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.II.- Pentru perioada 1 iulie 2020 - 31 decembrie 2020, obligaţia 

prevăzută la art.28 lit.bl) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale 
nr.123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică producătorilor 

care exploatează unităţi de producţie dispecerizabile, doar pentru unităţile care nu 
beneficiază de scheme de sprijin, în ordinea crescătoare a preţurilor stabilite de 
autoritatea competentă, pentru întreaga cantitate de energie electrică necesară 

consumatorilor casnici pentru care se aplică tarife reglementate, astfel încât acestea 
să nu Be majorate peste nivelul practicat la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, acestea putând fi doar diniinuate " 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat, fin şedinţa din 10 iunie 
2020, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constituţia 

României, republicată. 

p.PREŞEDINTELESENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 


