
 1

 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 
 
 

Secţiunea 1 
Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea 
Regulamentului (UE) nr.994/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 
octombrie 2010 privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi 
de abrogare a Directivei 2004/67/CE  
 
Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ  
 
1. Descrierea situaţiei actuale. În prezent, la nivel naţional, măsurile destinate 

asigurării aprovizionării cu gaze naturale sunt 
prevăzute prin Legea nr.346/3.12.2007 privind 
măsuri pentru asigurarea siguranţei în 
aprovizionarea cu gaze naturale, care a transpus 
prevederile directivei 2004/67 privind măsurile de 
garantare a securităţii aprovizionării cu gaze 
naturale. 
În anul 2010, la nivelul Uniunii Europene, a fost 
adoptat Regulamentul nr.994/2010 al Parlamentului 
European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 
privind măsurile de garantare a securităţii 
aprovizionării cu gaze naturale şi de abrogare a 
Directivei 2004/67/CE. 
Regulamentul a fost adoptat deoarece s-a constatat că 
statele membre au o marjă largă de manevră privind 
alegerea măsurilor pentru garantarea securităţii în 
aprovizionare, existând riscul ca măsurile elaborate 
unilateral de un stat membru să afecteze buna 
funcţionare a pieţei interne a gazelor naturale şi 
aprovizionarea cu gaze a consumatorilor din statele 
membre învecinate. 
Pe cale de consecinţă, Regulamentul nr.994/2010 
impune un răspuns coordonat şi solidar în faţa 
crizelor de aprovizionare, atât în termeni de acţiune 
preventivă, cât şi în ceea ce priveşte reacţia la 
întreruperile efective în aprovizionare. 
 
Principalele aspecte vizate de Regulament sunt: 

- obligativitatea desemnării de către statele 
membre a unei autorităţi competente şi a 
responsabilităţilor care îi revin pentru punerea 
în aplicare a prevederilor Regulamentului;  

- stabilirea la nivelul statelor membre a 
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categoriei consumatorilor protejaţi şi 
garantarea aprovizionării acestora; 

- stabilirea de către autoritatea competentă din 
fiecare stat membru a unui plan de acţiune 
preventivă (măsurile necesare pentru 
reducerea riscurilor identificate) şi a unui plan 
de urgenţă (măsurile care trebuie luate  pentru 
a elimina sau a limita impactul unei 
întreruperi în aprovizionare); 

- obligaţia operatorilor de sistem de transport 
de a prezenta o propunere de capacitate 
bidirecţională sau o cerere de derogare în 
acest sens pentru fiecare interconectare 
transfrontalieră cu statele membre; 

- respectarea standardului privind infrastructura 
în cazul avarierii infrastructurii principale de 
aprovizionare  cu gaze; 

 
Faţă de cele de mai sus este necesară adoptarea 
prezentului act normativ care prevede  măsurile 
necesare pentru aplicarea Regulamentului 
nr.994/2010. 
 
Urgenţa adoptării proiectului de act normativ este 
motivată de faptul că în luna martie a.c. Comisia 
Europeană a introdus în baza de date dosarul EU 
pilot 3195/12/ENER cu privire la netransmiterea 
unor informaţii prevăzute de Regulamentul (UE) 
nr.994/2010. 
 

2. Schimbări preconizate Proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului  a 
fost elaborat pentru  a se institui următoarele: 

 desemnarea Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA) 
ca autoritate competentă care să asigure 
coordonarea punerii în aplicare a măsurilor 
prevăzute de Regulament; 

 stabilirea Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) 
ca autoritate implicată în vederea aplicării 
măsurilor prevăzute la art.7 din Regulament; 

 obligaţia operatorilor economici din sectorul 
gazelor naturale care desfăşoară cel puţin una 
din activităţile de producţie, transport, 
distribuţie, furnizare, cumpărare sau 
înmagazinare de gaze naturale, inclusiv GNL, 
de a transmite către autoritatea competentă 
informaţiile prevăzute la art.13(2) şi art.13(6), 
lit.b), din Regulament; 

 
3. Alte informaţii  Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
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subiect. 
Secţiunea a 3-a 
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
1. Impactul macroeconomic Prin prevederile proiectului de act normativ este 

sporită securitatea aprovizionării cu gaze naturale şi 
sunt reduse riscurile legate de întreruperea  
aprovizionării cu gaze naturale. 

2.Impactul asupra mediului concurenţial şi 
domeniul ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

3. Impactul asupra mediului de afaceri Întreprinderile din sectorul gazelor naturale şi 
consumatorii industriali de gaze trebuie să coopereze 
şi să aplice măsurile adoptate de autorităţi. 

3. Impactul social Proiectul de act normativ, prin definirea 
consumatorilor protejaţi, garantează aprovizionarea 
consumatorilor casnici şi a celor care furnizează 
servicii sociale esenţiale, precum: asistenţă medicală, 
activităţi educative, servicii sociale de binefacere. 

4. Impactul asupra mediului  Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

5. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

Secţiunea a 4-a 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul 
curent, cat şi pe termen lung (pe 5 ani) 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                                                                          
mii lei - 

Indicatori Anul 
curent

Următorii 
4 ani 

Media 
pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 
 2012 2013 2014 2015 2016  

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 asigurări 

 

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare 
plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: 

(i) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 
(i) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 
(i) cheltuieli de personal 
(ii)  bunuri şi servicii 
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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 şi/sau 
cheltuielilor bugetare 

 

7. Alte informaţii  
Secţiunea a 5-a  
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare   
1. Măsuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor  proiectului 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;        
b) acte normative ce urmează a fi 
elaborate în vederea implementării noilor 
dispoziţii.     

La data de 3 iunie 2012 se abrogă Legea 
nr.346/3.12.2007 privind măsuri pentru asigurarea 
siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.838 din 7 decembrie 2007 şi Hotărârea Guvernului 
nr.636/11.06.2008 privind aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare a Comisiei de 
coordonare a măsurilor pentru asigurarea siguranţei 
în aprovizionarea cu gaze naturale, publicată în 
Monitorul Oficial al României, partea I, nr.475 din 
27 iunie 2008. 

2. Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia comunitară în cazul 
proiectelor ce transpun prevederi 
comunitare. 

Proiectul de ordonanţă a Guvernului creează cadrul 
de reglementare pentru aplicarea Regulamentului 
nr.994/2010 al Parlamentului European si al 
Consiliului din 20 octombrie 2010 privind măsurile 
de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze 
naturale şi de abrogare a Directivei 2004/67/CE 
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 
295 din data de 12 noiembrie 2011. 

3. Măsuri normative necesare aplicării 
directe a actelor normative comunitare   

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene       

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

5.Alte acte normative şi/sau documente 
internaţionale din care decurg 
angajamente                   

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

6. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

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 act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor 
cu care a avut loc consultarea, precum şi a 
modului în care activitatea acestor 
organizaţii este legată de obiectul 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 
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proiectului de act normativ 
3. Consultarile organizate cu autorităţile 
administraţiei 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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

4. Consultarile desfăşurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale 
permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

5. Informaţii privind avizarea către: 
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi 

În cadrul procesului de adoptare, acest act normativ 
va primi avizul Consiliului Legislativ şi al 
Consiliului Economic şi Social. 
 

6. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

Secţiunea a 7-a                                                            
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 
normativ  

1. Informarea societăţii civile cu privire la 
necesitatea elaborării proiectului de act 
normativ 

Menţionăm că s-a respectat procedura prevăzută de 
Legea nr.52/2003 privind transparenţa în 
administraţia publică. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului în 
urma implementarii proiectului de act 
normativ, precum şi efectele asupra 
sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau 
diversitatii biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

3.Alte informaţii 
 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

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 
organisme sau extinderea competentelor 
instituţiilor existente 
 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

2. Alte informaţii  
 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 
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        Faţă de cele prezentate mai sus şi în baza art.115 alin.(4) din Constituţia României, 
republicată, s-a întocmit alăturatul proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind 
stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr.994/2010 al Parlamentului 
European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind măsurile de garantare a securităţii 
aprovizionării cu gaze naturale şi de abrogare a Directivei 2004/67/CE, pe care, dacă sunteţi 
de acord, vă rugăm să-l adoptaţi. 
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