
 1

Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

Comisia pentru industrii si servicii 
Tel : 315.3401.  Fax : 313.6643. 

 
 

                                                                Bucureşti, 08.04.1999 
                                                                                                 Nr. 33/XVIII/3 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

DOMNULUI PREŞEDINTE 
ION DIACONESCU 

 
 

 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul la proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.26/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.29/1994 aprobată prin Legea nr.136/1994 privind constituirea şi 

utilizarea fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, cu modificările 

ulterioare. 

          
 
 
         PREŞEDINTE,                                   SECRETAR, 
 

                           Dan Ioan Popescu                                 Ioan Bivolaru 
 
 
 
 
 
 
 
       Exp. Parlam. 
Dr.Maria Cristina Bălănescu  
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Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

Comisia pentru industrii si servicii 
 
        
                                                              Bucureşti, 08.04.1999 

                           Nr.33/XVIII/3 
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.26/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.29/1994 aprobată prin Legea nr.136/1994 privind constituirea şi  
utilizarea fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, 

cu modificările ulterioare 
 

 
 
  Cu adresa nr.21 din 02.02.1999 Preşedintele Camerei Deputaţilor, 
conform art.86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor a sesizat pentru examinare şi 
avizare în fond Comisia pentru industrii şi servicii cu proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/1999 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.29/1994 aprobată prin Legea nr.136/1994 privind 
constituirea şi utilizarea fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, cu 
modificările ulterioare. 
  În urma examinării în şedinţa din 08.04.1999, comisia a hotărât în 
unanimitate, ţinând seama şi de avizele favorabile primite de la Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Consiliul Legislativ, 
să-l avizeze favorabil în fond şi să-l propună spre dezbatere şi adoptare plenului 
Camerei Deputaţilor cu modificările conţinute în Anexă. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 

          PREŞEDINTE,                                   SECRETAR, 
 

                           Dan Ioan Popescu                                 Ioan Bivolaru 
 
 
 
       Exp. Parlam. 
Dr.Maria Cristina Bălănescu 
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Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

Comisia pentru industrii si servicii 
                                                                                                                   Anexa  

 
 

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

la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/1999 pentru modificarea şi completarea  
Ordonanţei Guvernului nr.29/1994 aprobată prin Legea nr.136/1994 privind constituirea şi utilizarea  

fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, cu modificările ulterioare 
 
 

 
Nr. 
crt. 

Text proiect de lege 
 

Text propus de Comisia pentru industrii şi servicii 
Autorul 

Motivaţie 

0 1 2 3 
1.   Ordonanţa pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.29/1994 aprobată prin Legea nr.136/1994 
privind constituirea şi utilizarea fondului 
special pentru dezvoltarea sistemului energetic, 
cu modificările ulterioare. 

 

Ordonanţa pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.29/1994 privind 
constituirea şi utilizarea fondului special pentru 
dezvoltarea sistemului energetic. 

Comisia pentru industrii şi servicii 

Pentru a reflecta succint 
obiectul reglementării. 

2. În temeiul art.107, alin(1) şi (3) din 
Constituţia României şi al pct.2,litera f, din 
Legea nr.259/1998 privind abilitarea 
Guvernului României de a emite ordonanţe, 

 

În temeiul art.107, alin(1) şi (3) din Constituţia 
României şi al art.1 pct.2,litera f, din Legea 
nr.259/1998 privind abilitarea Guvernului României 
de a emite ordonanţe, 

Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Prevederea riguroasă a 
temeiului legal pentru 
elaborarea şi adoptarea 
proiectului de Lege. 
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0 1 2 3 

3. Art.I Ordonanţa Guvernului nr.29/1994 
aprobată prin Legea nr.136/1994 privind 
constituirea şi utilizarea fondului special pentru 
dezvoltarea sistemului energetic, cu modificările 
ulterioare, se modifică şi se completează după cum 
urmează: 

 

Art.I Ordonanţa Guvernului nr.29/1994 privind 
constituirea şi utilizarea fondului special pentru 
dezvoltarea sistemului energetic, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.208 din 
10 august 1994 aprobată prin Legea nr.136/1994,  cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi 
se completează după cum urmează: 

Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Menţionarea 
elementelor de 
identificare a O.G. 
nr.29/1994. 

4. 1. Articolul 2 se modifică şi se completează 
având următorul cuprins: 

"Art.2 Fondul prevăzut la art.1 se constituie 
din taxele de dezvoltare cuprinse în tarifele în 
vigoare stabilite pentru energia electrică şi termică 
livrate de agenţii economici producători de energie 
electrică şi termică, interconectaţi la sistemul 
energetic naţional indiferent de forma de 
proprietate a acestora. 

Valoarea taxei de dezvoltare este de 10% din 
tarifele energiei electrice şi de 2% din tarifele 
energiei termice livrate consumatorilor din 
economie, cu excepţia consumatorilor casnici." 

 

1. Articolul 2 se modifică şi va avea  următorul 
cuprins: 

"Art.2 Fondul prevăzut la art.1 se constituie din 
taxele de dezvoltare cuprinse în tarifele în vigoare 
stabilite pentru energia electrică şi termică livrate de 
agenţii economici producători de energie electrică şi 
termică, interconectaţi la sistemul energetic naţional 
indiferent de forma de proprietate a acestora. 

Valoarea taxei de dezvoltare este de 10% din 
tarifele energiei electrice şi de 2% din tarifele energiei 
termice livrate consumatorilor din economie, cu 
excepţia consumatorilor casnici." 

Comisia pentru industrii şi servicii 

Pentru 
prevederea clară a 
operaţiei efectuată 
pe text. 

5. 2. Articolul 3 se modifică şi se completează 
având următorul cuprins: 

"Veniturile Fondului special pentru 
dezvoltarea sistemului energetic naţional se 
colectează de către Compania Naţională de 
Electricitate S.A. într-un cont special, pe măsura 
încasării contravalorii energiei electrice şi termice 

2. Articolul 3 se modifică şi  completează, urmând 
a avea  următorul cuprins: 

"Veniturile Fondului special pentru dezvoltarea 
sistemului energetic naţional se colectează de către 
Compania Naţională de Electricitate S.A. într-un cont 
special, pe măsura încasării contravalorii energiei 
electrice şi termice livrate consumatorilor. 

Idem pct.4 
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livrate consumatorilor. 

Pentru autoproducătorii de energie electrică şi 
energie termică, interconectaţi la sistemul 
energetic naţional, Fondul special pentru 
dezvoltarea sistemului energetic, se colectează de 
către aceştia într-un cont special pe măsura 
încasării contravalorii energiei electrice şi termice 
livrate consumatorilor. 

Compania Naţională de Electricitate S.A. şi 
autoproducătorii de energie electrică şi termică 
virează sumele în contul special în termen de 3 zile 
de la încasarea contravalorii energiei electrice şi 
termice livrate consumatorilor. 

Nevirarea în termen, în contul special, de către 
agenţii economici producători de energie electrică 
şi termică, interconectaţi la sistemul energetic 
naţional, a sumelor reprezentând taxa de 
dezvoltare, se penalizează cu 0,3% pentru fiecare 
zi de întârziere." 

 

Pentru autoproducătorii de energie electrică şi 
energie termică, interconectaţi la sistemul energetic 
naţional, Fondul special pentru dezvoltarea sistemului 
energetic, se colectează de către aceştia într-un cont 
special pe măsura încasării contravalorii energiei 
electrice şi termice livrate consumatorilor. 

Compania Naţională de Electricitate S.A. şi 
autoproducătorii de energie electrică şi termică virează 
sumele în contul special în termen de 3 zile de la 
încasarea contravalorii energiei electrice şi termice 
livrate consumatorilor. 

Nevirarea în termen, în contul special, de către 
agenţii economici producători de energie electrică şi 
termică, interconectaţi la sistemul energetic naţional, a 
sumelor reprezentând taxa de dezvoltare, se penalizează 
cu 0,3% pentru fiecare zi de întârziere." 

Comisia pentru industrii şi servicii 

6. 3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

"Elaborarea şi administrarea bugetului 
Fondului special pentru dezvoltarea sistemului 
energetic se fac, în condiţiile Legii nr.72/1996 
privind finanţele publice, de către Ministerul 
Industriei şi Comerţului, în baza instrucţiunilor 
comune ale acestuia şi ale Ministerului Finanţelor, 
ce se vor emite în 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei Ordonanţe." 

  

Nemodificat.  
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7. 4. Articolul 5 se modifică şi se completează 

după cum urmează: 
La alin.1, după liniuţa a şasea, se introduce o 

altă liniuţă cu următorul cuprins: 
"- lucrări pentru creşterea eficienţei energetice 

la consumatorii interconectaţi la sistemul energetic 
naţional." 

 

4. Articolul 5 se modifică şi se completează după 
cum urmează: 

 După liniuţa a şasea din cadrul alineatului 1 al 
articolului 5, se introduce o altă liniuţă cu următorul 
cuprins: 

"- lucrări pentru creşterea eficienţei energetice la 
consumatorii interconectaţi la sistemul energetic 
naţional." 

Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Idem pct.4. 

8. Art.II Ordonanţa Guvernului nr.29/1994 
privind constituirea şi utilizarea fondului special 
pentru dezvoltarea sistemului energetic, publicată 
în Monitorul Oficial, Partea I, nr.208 din 10 aug. 
1994, aprobată prin Legea nr.136/1994, publicată 
în Monitorul Oficial, Partea I, nr.368 din 30 dec. 
1994, cu modificările ulterioare, se va republica în 
Monitorul Oficial al României. 

 

Nemodificat  

 
 
                                                            PREŞEDINTE,                                                       SECRETAR,                      
                                     

                 Dan Ioan Popescu            Ioan Bivolaru 
 
 
 
 
        Exp.parlam. 
Dr.Maria Cristina Bălănescu 
 


