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ORDONANTA 
privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub f rma de împrumut, a unor 
cantitati de combustibili pentru unii operatori economici

                              

1. Descrierea situatiei 
actuale       

         Programul de iarna în domeniul energetic pentru 
perioada octombrie 2012 ÷ martie 2013 prevede atât 
estimarea cantitatilor de energie electrica si termica 
necesare a fi produse, cât si livrarile, consumurile si 
stocurile de combustibili, esalonate lunar pentru 
perioada precizata, în scopul asigurarii functionarii 
centralelor termoelectrice si electrice de termoficare.
         Capacitatea utila reala de stocare a combustibililor 
din centrale este ocupata de stocurile rezerva de stat în 
proportie de 70% la carbune, respectiv 50% la pacura, 
iar, în cazul unor operatori economici, capacitatea de 
stocare este ocupata în proportie de cca. 90%. Pentru 
îndeplinirea prevederilor din program referitoare la 
livrarile de combustibili, este necesar ca spatiile de 
depozitare sa fie disponibile într-un procent cât mai 
mare pentru stocurile utile ale centralelor. 
        De asemenea, achizitionarea de combustibili în 
aceasta perioada conduce la blocarea unor sume de bani, 
la degradarea carbunelui stocat si la blocarea spatiului 
de depozitare al centralelor.         

1ˆ1. Proiecte de acte 
normative care transpun 
legislatia comunitara sau 
creeaza cadrul pentru 
aplicarea directa a 
acesteia.

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

2. Schimbari preconizate                     Pornirea instalatiilor de termoficare pentru 
asigurarea cu agent termic a populatiei, cât si cresterea 
consumului de energie electrica pe perioada de iarna 
determina cresterea consumurilor medii zilnice de 
combustibili. 
       Necesitatea adoptarii unor masuri pentru corelarea 
consumurilor de energie electrica si termica potrivit 
Programului de iarna în domeniul energetic pentru 
asigurarea functionarii în conditii de siguranta si 
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stabilitate a Sistemului Electroenergetic National în 
perioada 1 octombrie 2012 – 31 martie 2013, cu 
necesarul de combustibili, precum si evitarea eforturilor 
financiare mari pentru producatorii de energie electri a, 
care ar avea influente negative asupra pretului de cost al 
energiei electrice, justifica promovarea prezentului act 
normativ astfel încât sa poata fi aprobat de Guvern pana 
la data începerii sezonului friguros.
       Astfel, se impune promovarea prezentului proiect de
act normativ pentru aprobarea scoaterii din rezerva de 
stat, cu titlu de împrumut, pâna la 31 octombrie 2013, a 
unor cantitati de carbune energetic si pacura pentru 
unele centrale electrice si termice aflate sub autoritatea
Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de 
Afaceri sau din administrarea Consiliilor Judetene si/ au 
Locale.
      Neluarea acestor masuri pune în pericol 
functionarea sigura si stabila a Sistemului 
Electroenergetic National.

3. Alte informatii             -

                    
1. Impactul 
macroeconomic             

Prin împrumutul acordat societatile comerciale vor asi ura 
continuitatea activitatilor economice.

1ˆ1. Impactul 
asupra mediului 
concurential si 
domeniul 
ajutoarelor de 
stat

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

2. Impactul 
asupra mediului 
de afaceri

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

3. Impactul 
social                    

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

4. Impactul 
asupra mediului     

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

5. Alte 
informatii                    

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

   
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

Sectiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

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



3

1. Masuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor proiectului de 
act normativ:
a) acte normative în vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrarii în vigoare a proiectului de act 
normativ;
b) acte normative ce urmeaza a fi 
elaborate în vederea implementarii 
noilor dispozitii.

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

2. Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legislatia comunitara în 
cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare 

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

3. Masuri normative necesare aplicarii 
directe a actelor normative 
comunitare.

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

4. Hotarâri ale Curtii de Justitie a 
Uniunii Europene

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

5. Alte acte normative si/sau 
documente internationale din care 
decurg angajamente

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

6. Alte informatii

1. Informatii privind procesul de 
consultare cu organizatii 
neguvernamentale, institute de 
cercetare si alte organisme implicate

Mentionam ca s-a respectat procedura 
prevazuta de Legea nr.52/2003 privind 
transparenta decizionala în administratia 
publica.

2. Fundamentarea alegerii 
organizatiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum si a modului în 
care activitatea acestor organizatii este 
legata de obiectul proiectului de act 
normativ

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect .

3. Consultarile organizate cu 
autoritatile administratiei publice 
locale, în situatia în care proiectul de 
act normativ are ca obiect activitati 
ale acestor autoritati, în conditiile 
Hotarârii Guvernului nr. 521/2005 
privind procedura de consultare a 

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

Sectiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei în vigoare

Sectiunea a 6-a  
Consultarile efectuate în vederea elaborarii proiectului de act normativ                                                     
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structurilor asociative ale autoritatilor 
administratiei publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte 
normative
4. Consultarile desfasurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, în 
conformitate cu prevederile Hotarârii 
Guvernului nr. 750/2005 privind 
interministeriale permanente        

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

5. Informatii privind avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a 
Tarii 
c) Consiliul Economic si Social   
d) Consiliul Concurentei
e) Curtea de Conturi

Proiectul de act normativ urmeaza a fi 
avizat de:

- Consiliul Legislativ

6. Alte informatii Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

1. Informarea societatii civile cu 
privire la necesitatea elaborarii 
proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

2. Informarea societatii civile cu 
privire la eventualul impact 
asupra mediului în urma 
implementarii proiectului de act 
normativ, precum si efectele 
asupra sanatatii si securitatii 
cetatenilor sau diversitatii 
biologice

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

3. Alte informatii Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

1. Masurile de punere în aplicare a 
proiectului de act normativ de 
catre autoritatile administratiei 
publice centrale si/sau locale –
înfiintarea unor noi organisme 
sau extinderea competentelor 
institutiilor existente    

Proiectul de act normativ va fi pus în 
aplicare de Ministerul Administratiei si 
Internelor prin Administratia Nationala a 
Rezervelor de Stat si Probleme Speciale.

2. Alte informatii              Proiectul de act normativ nu se refera la 

Sectiunea a 7-a
Activitati de informare publica privind elaborarea si implementarea 
proiectului de act normativ

Sectiunea a 8-a
Masuri de implementare
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acest subiect.
  
     Fata de cele prezentate mai sus, în temeiul art. 108 din Constitutia României, 
republicata, si al art.1 pct. I. 12 din Legea nr. 127/2012 privind abilitatea 
Guvernului de a emite ordonante, s-a întocmit proiectul de Ordonanta privind 
aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de  mprumut, a unor cantitati de 
combustibili pentru unii operatori economici, pe care, daca sunteti de acord, va 
rugam sa-l aprobati.
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