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                                                GUVERNUL   ROMÂNIEI 
 
 

 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

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 a Consiliului  

 
 
 

 
Având în vedere 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 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 a Consiliului, 
 
Ţinându-se cont de faptul că introducerea art.260 alin.(3) în Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) accelerează mecanismul de impunere a 
sancţiunilor pecuniare în cazul în care Comisia, sesizând Curtea de Justiţie cu o acţiune 
în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, consideră că statul membru nu şi-a îndeplinit 
obligaţia de a comunica măsurile de aplicare a regulamentelor comunitare, 
 
Având în vedere faptul că Guvernul este abilitat din punct de vedere constituţional ca, 
prin mijloacele pe care le are la îndemână, să garanteze îndeplinirea obligaţiilor 
României faţă de Uniunea Europeană şi, existând situaţia de declanşare a procedurii de 
infringement în faţa Curţii de Justiţie, 
 
Întrucât aceste elemente, anterior menţionate, vizează interesul public şi constituie 
situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,  
 
În temeiul art.115, alin.(4) din Constituţia României, republicată, al 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 a Consiliului, 
 
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă 
 

Art. 1 - Autoritatea competentă prevăzută la art.3(2) din Regulamentul (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 a Consiliului, denumit în continuare Regulament, este Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.  

 
Art.2 - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, se aplică următoarele definiţii: 
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(1) consumatori protejaţi: 
 
a) toţi consumatorii casnici racordaţi la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale; 
 
b) întreprinderile mici şi mijlocii, racordate la o reţea de distribuţie a gazelor naturale şi 
serviciile sociale esenţiale, racordate la o reţea de distribuţie sau de transport a gazelor 
naturale, în situaţia în care consumul acestor categorii de consumatori nu depăşeşte 20% 
din consumul total de gaze naturale; 
 
c) instalaţiile de termoficare, în măsura în care furnizează energie consumatorilor 
prevăzuţi la lit.(a) şi lit.(b), cu condiţia ca aceste instalaţii să nu poată funcţiona cu alţi 
combustibili şi să fie conectate la reţeaua de distribuţie sau de transport a gazelor 
naturale. 
(2) servicii sociale esenţiale: instituţii care asigură servicii medicale şi unităţi de 
învăţãmânt, instituţii de asistenţă socială care asigură îngrijirea copiilor, persoanelor 
vârstnice sau persoanelor cu diferite grade de handicap, instituţii publice de la nivel 
central şi local, instituţii de la nivelul culturii şi cultelor, precum şi organizaţiile 
neguvernamentale de utilitate publică. 

 
Art.3 - Autoritatea implicată prevăzută la art.7 din Regulament este Autoritatea 

Naţională de Reglementare în domeniul Energiei. 
 
Art.4 - Operatorii 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, au obligaţia să transmită către autoritatea 
competentă informaţiile prevăzute la art.13(2) şi art.13(6), lit.b), din Regulament. 

 
Art.5 - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei face publice 

obligaţiile de serviciu public prevăzute la art.13 din Regulament. 
 
Art.6 - Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 lei la 

500.000 lei  nerespectarea prevederilor art.4. 
 
Art.7 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de 

către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, prin personalul 
propriu autorizat. 

(2) Prevederile art.6 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului 
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 
Art.8 - Prezenta Ordonanţă de urgenţă a Guvernului intră în vigoare la 15 de zile 

de la data publicării în Monitorul Oficial al României. 
 
 
Art.9 - 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 
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Monitorul Oficial al României, partea I, nr.475 din 27 iunie 2008 se abrogă de la data de 
3 iunie 2012. 

                      
                                 PRIM  -MINISTRU 
 
                                 Victor-Viorel PONTA 


