
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2009 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului  

nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru 

energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate 

  

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 13 din  

26 august 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă 

pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, 

adoptată în temeiul art.1 pct. VI poziţia 3 din Legea nr. 253/2009 privind 

abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 28 august 2009, cu următoarele  

modificări şi completări: 
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1. La articolul I punctul 1, alineatul (1) al articolului 4 se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 4. – (1) În vederea compensării creşterilor neprevizionate 

ale preţurilor la combustibilii utilizaţi pentru producerea energiei termice 

furnizate populaţiei prin sisteme centralizate, pe perioada derulării 

programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului 

„Termoficare 2006-2015 căldură şi confort” şi înfiinţarea Unităţii de 

management al proiectului, republicată, se acordă operatorilor 

economici care prestează serviciile de producţie, transport, distribuţie şi 

furnizare a energiei termice destinate populaţiei sume din bugetele 

locale, inclusiv din sume transferate bugetelor locale de la bugetul de 

stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor.” 

 

2. La articolul I punctul 2, după alineatul (4) al articolului 52 

se introduce un alineat nou, alin.(5) cu următorul cuprins: 

„(5) Autorităţile de reglementare competente implementează un 

sistem de reglementare pentru susţinerea şi încurajarea investiţiilor în 

vederea promovării cogenerării de înaltă eficienţă în scopul diversificării 

surselor de materii prime şi reducerii costurilor.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 23 februarie 2010, cu respectarea prevederilor  

art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Roberta  Alma  Anastase 


