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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Secţiunea 1  

Titlul proiectului de act normativ 

LEGEA ENERGIEI ELECTRICE  

Secţiunea a 2-a  

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei 

actuale 

Prin Pachetului Legislativ 3 – Energie – adoptat de Uniunea 

Europeană în anul 2009, au fost promovate noile norme comune 

privind piaţa internă în sectorul energiei electrice şi gazelor 

naturale, cu implicaţii asupra dezvoltării sectorului energetic şi, 

implicit, asupra cadrului legislativ existent. 

  

Pentru asigurarea transpunerii în legislaţia naţională a actului 

normativ comunitar din cadrul Pachetului Legislativ 3 ce 

reglementează piaţa internă de energie electrică, respectiv 

Directiva 2009/72/CE referitoare la normele comune pentru piaţa 

internă a energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2003/54/CE, 

precum şi pentru asigurarea aplicării Regulamentului nr. 714/2009

privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile 

transfrontaliere de energie electrică şi de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1228/2003, este necesară elaborarea unui 

proiect de lege. 

 

 În acest context, autorităţile române - prin Ministerul Economiei, 

Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA) şi Autoritatea 

Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) - au 
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elaborat şi au supus spre dezbatere un proiect de lege 

Totodată, autorităţile române, prin Reprezentanţa Permanentă a 

României la Uniunea Europeană, au demarat un proces de 

consultanţă cu Comisia Europeană referitor la proiectul de lege. În 

urma transmiterii acestuia, Comisia Europenă şi-a exprimat 

disponibilitatea de a analiza informal modul în care textul 

legislativ respectă legislaţia comunitară. 

La data de 1 iulie 2011, Directoratul General pentru Energie din 

cadrul Comisiei Europene a comunicat autorităţilor române

observaţiile/propunerile acestei instituţii comunitare în legătură cu

proiectul de act normativ supus spre analiză. 

Autorităţile române implicate au analizat recomandările Comisiei 

Europene şi, în baza principiului subsidiarităţii, au introdus în 

cadrul proiectului de lege prevederi legale care răspund cerinţelor 

europene, adaptate cadrului de funcţionare a sistemului şi pieţei de 

energie din România. 

Prezentul proiect de lege a avut în vedere şi angajamentele 

asumate de Romania prin Scrisorile de intenţie catre FMI şi 

Memorandumurile de întelegere cu Comisia Europeană semnate în 

2011.  

2. Schimbări 

preconizate 

Prezentul proiect de lege vizează în principal următoarele aspecte:

 

I. Alegerea modelului „operator de sistem independent”(ISO) 

Directiva 2009/72/CE prevede reguli de separare a operatorului de 

transport şi de sistem în ceea ce priveşte regimul de proprietate 

care corespund următoarelor 3 modele: 

1. Modelul separării totale  a proprietăţii - OTS 

2. Modelul operatorului independent de sistem -ISO 
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3. Modelul operatorului de transport independent -ITO 

În condiţiile în care reţeaua de transport de energie electrică este 

proprietate publică a statului s-a optat pentru modelul ISO.  Acest 

model  permite certificarea  operatorului de transport şi sistem cu 

respectarea prevederilor comunitare, concomitent cu păstrarea 

regimului juridic de proprietate existent, asigurând în acelaşi timp, 

o separare efectivă a intereselor legate de transportul energiei 

electrice faţă de cele legate de producerea şi furnizarea energiei 

electrice.   

În acest scop, se stabilesc cerinţe clare de independenţă atât în 

sarcina operatorului de transport şi de sistem, cât şi a 

proprietarului reţelei de transport.  Ministerul de resort propune 

persoana juridică care urmează să îndeplinească funcţia de 

operator de transport şi sistem, iar decizia finală de certificare a 

acestuia aparţine autorităţii de reglementare (ANRE), pe baza 

avizului Comisiei Europene. 

Pentru transpunerea integrală a prevederilor referitoare la 

independenţa operatorului de transport şi de sistem este necesară

desemnarea a două organisme publice distincte (ex: două 

ministere) care să exercite controlul separat, pe de o parte, asupra 

operatorului de transport şi sistem, şi pe de altă parte, asupra

producătorilor şi furnizorilor de energie.  

Adoptarea acestui model beneficiază de o perioadă de 

implementare care durează până la 3 martie 2012. 

 

II. Renunţarea la tarifele reglementate pentru consumatorii 

finali şi dezvoltarea pieţei concurenţiale de energie electrică. 

Propunerea de act normativ prevede renunţarea etapizată la tarife 
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reglementate pentru clienţii noncasnici de energie electrică până la 

31 decembrie 2015,  prin stabilirea unui calendar de eliminare a 

acestora, în condiţiile  asigurării suportabilităţii acestei măsuri de 

către consumatori. 

Pentru a garanta  un regim concurenţial  eficient, se prevede în 

sarcina ANRE monitorizarea permanentă a efectelor induse de 

funcţionarea pieţei reglementate asupra pieţei concurenţiale de 

energie electrică şi implementarea măsurilor necesare pentru 

evitarea eventualelor distorsiuni. 

 

 

III. Independenţa autorităţii de reglementare. 

Propunerea de act normativ asigură un statut clar de independenţă 

şi autonomie pentru autoritatatea de reglementare în domeniul 

energiei electrice - ANRE, în acord cu prevederile Directivei 

europene. Astfel: 

1. ANRE se organizează şi funcţionează ca autoritate 

administrativă autonomă, cu personalitate juridică şi patrimoniu 

propriu şi prezintă rapoarte anuale privind indeplinirea atributiilor 

si competentelor stabilite de lege Parlamentului, Guvernului si 

Presedintelui României, Agenţiei de Cooperare a 

Reglementatorilor în Domeniul Energiei - ACER  si Comisiei 

Europene, 

2. Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital se asigură integral 

din venituri proprii, iar bugetul se stabileşte anual şi se avizeaza de 

Comisia pentru buget, finante si banci din Camera Deputatilor a 

Parlamentului Romaniei, 

3. Pentru a asigura un grad de independenta si competenta ridicat, 

proiectul prevede, in acord cu recomandarile CE, salarizarea 
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personalului ANRE sa se realizeze similar personalului din 

Consiliul Concurentei, conform prevederilor Legii- cadru nr. 

284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice.  

4. ANRE este condusă de un preşedinte şi un vicepreşedinte, iar 

pentru aprobarea reglementărilor se constituie un comitet de 

reglementare format din preşedinte, vicepreşedinte şi încă 5 

reglementatori din cadrul personalului ANRE; membrii 

comitetului de reglementare sunt numiţi de presedintele României,

dupa examinarea candidatilor in Comisiile de specialitate ale 

Parlamentului, iar mandatul acestora poate fi reînnoit o singură 

dată. 

În acest mod, se conferă ANRE puterea de a decide în mod 

independent cu privire la măsurile care să garanteze o concurenţă 

efectivă, necesară unei funcţionări corespunzătoare a pieţei de 

energie electrică şi de a impune sancţiuni efective, proporţionale şi 

cu efect de descurajare împotriva operatorilor economici din 

domeniu care nu respectă obligaţiile legale ce le revin. 

 

IV. Protecţia consumatorilor de energie electrică  

Protecţia consumatorilor se află în centrul  Directivei 2009/72/CE, 

iar calitatea serviciilor reprezintă una dintre principalele 

responsabilităţi ale operatorilor economici din sectorul energiei 

electrice. Consumatorii  trebuie să aibă acces la informaţii clare şi 

inteligibile cu privire la drepturile lor în raport cu sectorul 

energiei. În acest sens, în baza proiectului de act normativ, 

furnizorul de energie electrică este obligat sa pună  la dispoziţia 

clienţilor  casnici  puncte  unice de  contact, conform 

reglementărilor ANRE,  pentru  informarea  acestora  cu privire la 
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drepturile lor, la  legislaţia în vigoare şi  la  căile  de  soluţionare  a 

litigiilor în  cazul  unor  dezacorduri sau  plângeri. 

Realizarea unor căi de soluţionare a litigiilor eficace şi accesibile 

tuturor consumatorilor de energie reprezintă garanţia unei mai 

mari protecţii a acestora. 

Directiva 2009/72/CE stipulează obligaţia statelor membre de a 

garanta înfiinţarea unui mecanism independent, de exemplu, un 

mediator pentru energie sau un organism pentru consumatori în 

vederea tratării eficiente a plângerilor şi soluţionării extrajudiciare 

a litigiilor. 

 De aceea, proiectul de act normativ dispune înfiinţarea unei

Comisii de soluţionare a disputelor, ca organism independent 

extrajudiciar, organizat în cadrul ANRE, care soluţionează 

disputele între participanţii la piaţa de energie electrică. 

În acelaşi sens, este stipulat dreptul clienţilor finali de energie 

electrică de a apela la serviciile unui mediator, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea 

profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 De asemenea în vederea protecţiei consumatorilor de energie 

electrică în prezentul proiect se prevede adoptarea unei hotărâri de 

Guvern care să stabilească categoriile de persoane ce au statutul de 

clienţi vulnerabili de energie electrică, precum şi facilităţile de 

care acestea pot beneficia. 

 

Autoritatea competentă este investită cu competenţa de a impune 

operatorilor economici din sector asigurarea de standarde ridicate 

ale serviciului universal, contribuind astfel la garantarea protecţiei 
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consumatorilor.  

Pentru ca toţi consumatorii de energie electrică din România să 

beneficieze de serviciu universal, se instituie în sarcina 

operatorilor de distribuţie şi a autorităţilor administrative locale şi 

centrale, obligaţii privind realizarea electrificărilor localităţilor şi 

extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, fiind vizată 

totodată şi modernizarea reţelelor de distribuţie, prin introducerea 

de reţele inteligente astfel încât să se încurajeze integrarea in SEN 

a capacitatilor energetice care utilizeaza surse regenerabile, 

precum şi    producerea descentralizată de energie electrică cu

asigurarea eficienţei energetică. 

Pe de altă parte, respectarea cerinţelor de serviciu public 

reprezintă un element esenţial, având în vedere obiectivele legate 

de protecţia consumatorilor, siguranţa alimentării cu energie 

electrică, protecţia mediului şi niveluri echivalente de concurenţă 

în toate statele membre ale UE. Este important ca cerinţele de 

serviciu public să poată fi interpretate la nivel naţional, ţinând cont 

de condiţiile naţionale şi cu respectarea legislaţiei comunitare.  

De asemenea, în scopul asigurării unei protecţii reale a clienţilor 

finali de energie electrică de eventualele practici abuzive ale 

prestatorilor de servicii, se prevede înăsprirea regimului de 

sancţionare a contravenţiilor, cuantumul amenzilor fiind mărit de 

până la 10 ori, pentru anumite încălcări ale prevederilor legale 

ajungând  la 10% din cifra de afaceri a  operatorului economic. 

 

V. Siguranţa alimentării cu energie electrică este un obiectiv de 

o importanţă vitală pentru dezvoltarea societăţii europene, în 

vederea punerii în aplicare a unei politici durabile privind 
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schimbările climatice, precum şi pentru încurajarea concurenţei pe 

piaţa internă. În acest scop, este asigurată compatibilitatea 

proiectului de act normativ cu prevederile  Regulamentului (CE) 

nr. 714/2009 în ceea ce priveşte accesul la capacităţile de 

interconexiune transfrontaliere, inclusiv principiile de alocare a 

acestora şi de management al congestiilor, pentru a garanta

alimentarea cu energie din toate sursele, la cele mai competitive 

preţuri, atât pentru consumatori, cât şi pentru sectorul industrial 

din cadrul Uniunii Europene. 

Activitatea de monitorizare realizată de ANRE în domeniul 

siguranţei alimentării cu energie electrică se referă atât la 

respectarea planurilor de dezvoltare a reţelei de transport de către 

operatorul de transport şi de sistem şi la realizarea investiţiilor noi 

în capacitati de producere, cât şi la respectarea regulilor de 

management şi alocare a capacităţii de interconexiune de către 

participanţii la piaţă, monitorizare realizată în cooperare cu 

autorităţile de reglementare din statele cu care sistemul 

electroenergetic national este interconectat şi cu Agenţia de 

Cooperare a Reglementatorilor în Domeniul Energiei – ACER. 

În concluzie, prezentul proiect de lege isi propune îmbunătăţirea

cadrului de reglementare în sectorul energiei electrice pentru a 

garanta concurenţa loială, investiţii suficiente, accesul pentru noii 

operatori economici pe piaţă şi integrarea pieţei de energie 

electrică în piaţa internă europeană. 

3. Alte informaţii  

Secţiunea a 3-a  

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ are impact macro-economic. 
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1.1. Impactul asupra 

mediului concurenţial şi 

domeniului ajutoarelor de 

stat 

Potrivit proiectului de act normativ, creşterea ponderii 

pieţei  concurenţiale de energie se  realizează  gradat  prin 

asigurarea accesului pe această piaţă pentru cât mai mulţi 

participanţi, producători, furnizori şi clienţi finali. Cresterea 

concurenţei în piaţă va fi inlesnita si de renuntarea graduala 

la tarife reglementate, conform calendarului aprobat prin 

prezenta lege, calendar  convenit cu FMI şi CE.  

Pentru a îmbunătăţi nivelul de concurenţă pe piaţa de 

energie electrică, clienţii finali care doresc să-şi schimbe 

furnizorul trebuie să fie în măsură să realizeze această 

schimbare în mod efectiv şi cu uşurinţă. De asemenea, este 

necesară instituirea dreptului clienţilor finali de a încheia 

contracte cu mai mulţi furnizori în vederea acoperirii 

consumului de energie electrică.  

În acest sens, proiectul de act normativ garantează clienţilor

finali schimbarea furnizorului de energie electrică în termen 

de  trei saptamâni, în baza unei proceduri transparente, şi 

instituie totodată posibilitatea clienţilor finali de a încheia 

contracte cu mai mulţi furnizori de energie în acelasi timp, 

pentru un singur loc de consum, drept ce le revine exclusiv 

clienţilor noncasnici de mari dimensiuni, a căror putere 

maxima aprobată prin avizul tehnic de racordare este 

stabilită prin reglementările ANRE. 

Pe piaţa concurenţială de energie electrică, tranzactiile

comerciale cu energie electrică se fac angro sau cu 

amănuntul, conform reglementărilor ANRE, iar preţurile se 

formează  în  baza cererii şi  ofertei,  ca rezultat al  unor 

mecanisme  concurenţiale, garantându-se proceduri 
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transparente de achizitie de energie electrică. 

În baza atribuţiilor conferite de proiectul de act normativ, 

ANRE sesizează Consiliul Concurenţei cu privire la abuzul 

de poziţie dominantă pe piaţă şi la încălcarea prevederilor 

legale referitoare la concurenţă, ori de câte ori există 

suspiciuni privind nerespectarea reglementărilor cu privire 

la concurenţă şi transparenţă.  

De asemenea, pentru a garanta un regim concurenţial 

eficient, se prevede în sarcina ANRE monitorizarea 

permanentă a efectelor induse de funcţionarea pieţei 

reglementate asupra pieţei concurenţiale de energie electrică 

şi implementarea măsurilor necesare pentru evitarea 

eventualelor distorsiuni. 

În ceea ce priveşte ajutoarele de stat, în vederea respectării 

prevederilor comunitare în acest domeniu, proiectul 

legislativ stipulează faptul că aplicarea schemelor de sprijin 

pentru  promovarea producerii energiei electrice din surse 

regenerabile de energie electrice si în cogenerare de înaltă 

eficienţă se face după autorizarea acestora de catre Comisia 

Europeana, în conditiile  legii. 

2. Impactul asupra mediului 

de afaceri 

Prin proiectul de act normativ se garantează accesul 

nediscriminatoriu al operatorilor economici la reţeaua 

electrică de interes public printr-un  ansamblu de reguli în 

baza cărora aceştia îşi pot exercita dreptul de a se racorda şi 

de a folosi, în conditiile legii, reţelele electrice de transport 

şi distribuţie a energiei electrice. Refuzul de acces la reţea 

trebuie motivat şi justificat în mod corespunzător pe criterii 

obiective, din punct de vedere tehnic şi economic, conform 

reglementarilor emise de autoritatea competentă.   
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Totodată, conform proiectului de act normativ,

metodologiile de calcul al tarifelor de transport şi distribuţie 

a energiei electrice trebuie să conţină elemente stimulative 

pe termen scurt şi pe termen lung privind creşterea eficienţei 

energetice, a siguranţei în alimentare, integrarea armonioasă 

în piaţă precum şi sprijinirea activităţii de cercetare aferente 

domeniului de activitate. 

De asemenea, proiectul legislativ instituie un nou tip de 

contract pe piaţa de energie electrică, respectiv contractul de 

procesare, care asigură o utilizare mai eficientă a 

capacităţilor instalate în centrale existente prin atragerea 

unor operatori economici deţinători de combustibil în piaţa 

de energie electrică. 

  

Aceste prevederi legale crează premisele atragerii de 

investiţii în sectorul energetic ca urmare a dezvoltării

mediului de afaceri pe piaţa de energie electrică. 

3. Impactul social Prin prezentul proiect de act normativ se urmăreşte 

reducerea  impactului  preţului energiei electrice la 

consumatorii finali ca urmare a instituirii măsurilor de

renunţare la tarife reglementate pentru clienţii de energie 

electrică. 

Astfel, se instituie în sarcina ANRE, obligaţia de a realiza 

rapoarte anuale privind impactul renuntarii la tarifele 

reglementate, si posibilitatea introducerii unor obligatii de 

serviciu public in sarcina participantilor la piata în vederea 

asigurării suportabilităţii de catre  consumatori a preturlor 

pentru energia electrica. 

Aşadar, proiectul de act normativ  asigură  protecţia 
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consumatorilor de energie electrică împotriva creşterilor 

semnificative ale preţului energiei electrice. 

 

De asemenea, obiectivul asigurării serviciului universal 

pentru toţi consumatorii situaţi pe teritoriul naţional se 

realizează prin electrificarea localităţilor şi extinderea

reţelelor de distribuţie a energiei electrice cu sprijin 

financiar din partea operatorului de distribuţie care este 

obligat să asigure dezvoltarea şi finanţarea reţelei de 

distribuţie. În cazul în care realizarea investiţiilor aferente 

acestui obiectiv nu este justificată economic pentru 

operatorul de distribuţie, acesta poate propune, după

informarea ANRE, coparticiparea  autoritătilor 

administraţiei publice locale sau centrale la finanţare cu 

fonduri din bugetele locale, din bugetul de stat, din fonduri 

structurale, din fonduri nerambursabile private sau prin 

parteneriat public-privat. 

Prin proiectul de act normativ se asigură, de asemenea, 

protecţia consumatorilor vulnerabili. Astfel, categoriile de 

clienţi considerati vulnerabili pot primi compensatii de la 

bugetul de stat/bugetele locale, care sa le permită plata 

consumului minim necesar. 

Categoriile de clienţi vulnerabili, cuantumul consumului 

minim al acestora, cuantumul compensaţiilor, precum şi 

modul în care aceştia sunt protejaţi împotiva 

întreruperilor/limitărilor în alimentarea cu energie electrică 

se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. 

4. Impactul asupra mediului Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra 

mediului ci stabileşte cadrul de desfăşurare a activităţilor în 
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sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse în 

cogenerare, cu respectarea normelor de siguranţă, calitate şi 

protecţie a mediului. 

 

5. Alte informaţii  - 

Secţiunea a 4-a  

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 

pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat. 

- mii lei - 

Indicatori 
Anul 

curent
Următorii 4 ani

Media pe 

5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, 

din care: 

 -  -  -  -  -  - 

a) buget de stat, din acesta:  -  -  -  -  -  - 

(i) impozit pe profit  -  -  -  -  -  - 

(ii) impozit pe venit  -  - -   -  -  - 

b) bugete locale:  -  -  -  -  -  - 

(i) impozit pe profit  -  -  -  -  -  - 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:  -  -  -  -  -  - 

(i) contribuţii de asiqurări  -  -  -  -  -  - 

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, 

din care: 

 -  -  -  -  -  - 

a) buget de stat, din acesta:  -  -  -  -  -  - 

(i) cheltuieli de personal  -  -  -  -  -  - 

(ii) bunuri si servicii  -  -  -  -  -  - 
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b) bugete locale:  -  -  -  -  -  - 

(i) cheltuieli de personal  -  -  -  -  -  - 

(ii) bunuri şi servicii  -  -  -  -  -  - 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:  -  -  -  -  -  - 

(i) cheltuieli de personal  -  -  -  -  -  - 

(ii) bunuri si servicii  -  -  -  -  -  - 

3. Impact financiar, plus/minus, din care:  -  -  -  -  -  - 

a) buget de stat  -  -  -  -  -  - 

b) bugete locale  -  -  -  -  -  - 

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor 

bugetare 

 -  -  -  -  -  - 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor 

bugetare 

 -  -  -  -  -  - 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor 

 -  -  -  -  -  - 

si/sau cheltuielilor buqetare  -  -  -  -  -  - 

7. Alte informaţii  - 

Secţiunea a 5-a  

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare  

1. Măsuri normative necesare 

pentru aplicarea prevederilor de act 

normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi 

modificate sau abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a proiectului de act 

normativ: 

 

 

 

Proiectul de act normativ implică: 

- abrogarea Legii energiei electrice nr. 13/2007, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-  abrogarea art. 2 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind 
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a) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea implementării 

noilor dispoziţii: 

stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea 

aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 - completarea Legii-Cadru nr. 284/2010 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice prin introducerea unei noi anexe. 

 

 

În baza proiectului de act normativ se vor elabora:

1. Hotărâri de Guvern care reglementează:  

 categoriile de clienţi vulnerabili, cuantumul

consumului minim al acestora, cuantumul

compensatiilor acordate acestora, precum şi modul 

în care aceştia sunt protejaţi împotiva 

întreruperilor/limitărilor în alimentarea cu energie 

electrică; 

  obligaţii de serviciu public legate de asigurarea 

continuităţii în alimentarea cu energie electrică în 

situaţii de criză energetică; 

 măsurile necesare îndeplinirii cerinţelor de 

certificare prevăzute în sarcina operatorului de 

transport şi de sistem; 

 accesul garantat al energiei electrice produse în 

centrale electrice care utilizează combustibili din 

producţia internă, dar numai pentru cantităţi 

anuale corespunzatoare unei energii primare de 
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maxim 15 % din cantitatea totală de combustibil 

echivalent necesară pentru a produce energia 

electrică aferentă consumului brut final al ţării, 

dacă este cazul 

 modul de recuperare de către operatorii 

economici a costurilor legate de îndeplinirea 

obligaţiilor de serviciu public şi de serviciu 

universal. 

2.  Ordine ale ANRE 

Conform proiectului de act normativ, în termen de 

9 luni de la data intrării în vigoare a legii, ANRE 

urmează să modifice şi să completeze cadrul de 

reglementare existent, în concordanţă cu 

dispoziţiile acesteia. 

Totodată, în termen de 30 de zile de la data intrării 

în vigoare a legii, ANRE aprobă Regulamentul 

intern de organizare şi funcţionare şi structura 

organizatorică ale ANRE. 

 

2. Conformitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară în 

cazul proiectelor ce transpun 

prevederi comunitare 

Proiectul de act normativ este compatibil cu 

prevederile Directivei 2009/72/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 13 

iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa 

internă a energiei electrice şi de abrogare a 

Directivei 2003/54/CE, publicată în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. L 211 din 14 

august 2009, Directiva 2005/89/CE privind 
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măsurile menite să garanteze siguranţa 

aprovizionării cu energie electrică şi investiţiile în 

infrastructuri, publicată în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene (JO) şi ale Regulamentului nr. 

714/2009 privind condiţiile de acces la reţea 

pentru schimburile transfrontaliere de energie 

electrică şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

1228/2003, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene (JO) nr. L 211/15 din 14 august 2009. 

3. Măsuri normative necesare 

aplicării directe a actelor normative 

comunitare 

 Nu este cazul. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

 Nu este cazul. 

5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din care 

decurg angajamente 

 Nu este cazul. 

6. Alte informaţii   -  

Secţiunea a 6-a  

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind 

procesul de consultare cu 

organizaţii 

neguvernamentale, institute 

de cercetare şi alte 

organisme implicate  

Proiectul de lege a fost supus dezbaterii publice, începând 

cu data de 3 martie 2011, fiind accesibil ca document de 

discuţie pe pagina de internet a MECMA şi ANRE, cu 

indicarea modalităţii de comunicare a opiniilor.  

Forma finală a proiectului legislativ preia o mare parte din 

propunerile furnizate în cursul procesului de consultare 

publică de la cca 20 entităţi juridice. 

Printre entităţile implicate în procesul de consultare se 
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numără Consiliul Consultativ al ANRE,  Asociaţia 

Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE), Asociaţia 

Furnizorilor de Energie din România (AFER), Asociaţia 

Naţională COGEN România, precum şi reprezentanţi ai 

societăţii civile (Societatea Academică Română - SAR) şi ai 

operatorilor economici (OMV Petrom.S.A., E.ON

Moldova, Enel Energie, Enel Distribuţie, CEZ Vânzare şi 

CEZ Distribuţie, Hidroelectrica, Transelectrica, 

Nuclearelectrica). 

2. Fundamentarea alegerii 

organizaţiilor cu care a avut 

loc consultarea, precum şi a 

modului în care activitatea 

acestor organizaţii este 

legată de obiectul 

proiectului de act normativ 

Alegerea organizaţiilor cu care a avut loc consultarea s-a 

făcut luând în considerare domeniul de activitate 

reglementat prin proiectul de act normativ, respectiv 

sectorul şi piaţa de energie electrică, şi implicaţiile acestuia 

asupra asupra diverselor tipuri de activităţi din economie. 

Consiliul consultativ al ANRE asigură armonizarea 

intereselor operatorilor economici din sectorul energiei 

electrice şi al gazelor naturale cu cele ale consumatorilor, 

evaluează impactul reglementarilor ANRE şi face propuneri 

de îmbunatatire a acestora,ACUE şi AFER reprezintă 

interesele membrilor fondatori, operatori de distribuţie şi 

furnizori de energie electrică şi gaze naturale în relaţia cu 

autorităţile publice, Asociaţia Naţională COGEN România

reprezintă principalii producători şi distribuitori de energie 

termică în 32 de mari oraşe din România, iar SAR

contribuie la promovarea  de idei de bună guvernare şi la 

dezvoltare prin cercetare de politici publice. 

3. Consultările organizate 

cu autorităţile administraţiei 

Proiectul legislativ a fost transmis spre analiză tuturor 

structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice 
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publice locale, în situaţia în 

care proiectul de act 

normativ are ca obiect 

activităţi ale acestor 

autorităţi, în condiţiile 

Hotărârii Guvernului nr. 

521/2005 privind procedura 

de consultare a structurilor 

asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale 

la elaborarea proiectelor de 

acte normative 

locale.  

De asemenea, menţionăm că autorităţile locale sunt 

reprezentate în cadrul Consiliului consultativ al ANRE care 

a fost implicat în procesul de consultare publică. 

4. Consultările desfăşurate 

în cadrul consiliilor 

interministeriale, în 

conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 

750/2005 privind 

constituirea consiliilor 

interministeriale 

permanente 

Prevederile proiectului de act normativ nu se referă la 

domeniile de activitate aflate în coordonarea consiliilor 

interministeriale permanente.  

 

 

 

 

 

 

5. Informaţii privind 

avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de 

Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi 

Social 

d) Consiliul Concurenţei 

Proiectul de act normativ urmează a fi avizat de către 

Consiliul  Concurenţei, Consiliul economic şi social,

precum  şi  de Consiliul Legislativ, la finalizarea procedurii 

de avizare.  
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e) Curtea de Conturi 

6. Alte informaţii   -  

Secţiunea a 7-a  

Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului de 

act normativ 

1. Informarea societăţii 

civile cu privire la 

necesitatea elaborării 

proiectului de act normativ 

Proiectul de lege a fost supus dezbaterii publice, fiind 

accesibil, ca document de discuţie, pe pagina de internet a 

MECMA şi ANRE, cu indicarea modalităţii de comunicare 

a opiniilor. 

      

2. Informarea societăţii 

civile cu privire la 

eventualul impact asupra 

mediului în urma 

implementării proiectului de 

act normativ, precum şi 

efectele asupra sănătăţii şi 

securităţii cetăţenilor sau 

diversităţii biologice 

Nu este cazul. Proiectul de act normativ nu instituie măsuri 

care privesc mediul înconjurător. În cuprinsul acestuia se 

face trimitere la legislaţia specifică în domeniu, respectiv 

normele de siguranţă, calitate şi protecţie a mediului. 

 

 

 

3. Alte informaţii   -  

Secţiunea a 8-a  

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în 

aplicare a proiectului de act 

normativ de către 

autorităţile administraţiei 

publice centrale şi/sau 

locale - înfiinţarea unor noi 

 În cadrul ANRE se va înfiinţa Comisia de solutionare a 

disputelor, ca organism care asigură soluţionarea 

extrajudiciară a disputelor de pe piaţa angro şi cu 

amănuntul de energie electrică, apărute între participanţii la

piaţă, în acord cu dispoziţiile Directivei 2009/72/CE. 
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organisme sau extinderea 

competentelor instituţiilor 

existente 

2. Alte informaţii   -  

 Faţă de cele mentionate mai sus, in temeiul art. 76 din Constituţia 
României, republicată, s-a  elaborat alaturatul proiect al Legii energiei 
electrice, pe care il supunem Parlamentului spre adoptare . 

           MINISTRUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI       

                                           ION ARITON 

             Avizăm  favorabil 

 

MINISTRUL JUSTIŢIEI 

CĂTĂLIN MARIAN PREDOIU 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE 

DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL 

ENERGIEI 

 

IULIUS-DAN PLAVETI 

 

 

MINISTRUL FINANŢELOR  PUBLICE 

  

 

 GHEORGHE IALOMIŢIANU 

MINISTRUL MUNCII, FAMILIEI SI 

PROTECTIEI SOCIALE 

SULFINA BARBU   

MINISTRUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 

INTERNELOR 

TRAIAN IGAS 

 

 

MINISTRUL  AFACERILOR EUROPENE 

LUDOVIC ORBAN 

 

MINISTRUL MEDIULUI SI  

PADURILOR 

LASZLO  BORBELY        


