
 
NOTĂ  DE  FUNDAMENTARE 

 
 
Secţiunea 1  

Titlul proiectului de act normativ 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul 

energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a 

Sistemului Electroenergetic Naţional în perioada 1 octombrie 2012 – 31 

martie 2013 

Secţiunea a 2-a  
Motivul emiterii actului normativ                                                             

1. Descrierea 

situaţiei actuale 

     Dată fiind importanţa sectorului energetic în 

economia naţională, este necesară întocmirea unor 

prognoze, pe diferite orizonturi de timp, cu privire 

la evoluţia acestuia, a perspectivelor de dezvoltare 

şi necesităţilor de aprovizionare cu energie pentru 

toate domeniile de activitate, precum şi corelarea 

acestora cu dezvoltarea durabilă a societăţii 

româneşti. 

1^1. Impactul asupra 

mediului concurenţial şi 

domeniului ajutoarelor 

de stat 

     Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

2. Schimbări 

preconizate 

     Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3. Alte informaţii 

     Obiectivele principale ale prezentului Program 

de iarnă în domeniul energetic sunt evaluarea 

consumului de energie electrică al ţării, în 

perioada octombrie 2012 – martie 2013, pentru 
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satisfacerea acestuia la parametri de calitate şi 

siguranţă în alimentare, în condiţiile funcţionării 

sigure şi stabile a Sistemului Electroenergetic 

Naţional. De asemenea, se are în vedere 

determinarea resurselor energetice necesare, 

precum şi evaluarea resurselor financiare aferente, 

cu identificarea surselor de finanţare.  

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

1. Impactul 

macroeconomic 

     S-a avut în vedere faptul că satisfacerea 

necesarului de energie primară este condiţionată 

de menţinerea în limite economice acceptabile a 

producţiei interne de resurse, în primul rând 

cărbune. În situaţia în care potenţialul 

hidroenergetic, energia nucleară şi sursele 

neconvenţionale nu pot asigura, alături de 

producţia internă de combustibili, echilibrarea 

balanţei energetice, este necesar un import de 

resurse energetice, respectiv de hidrocarburi. De 

asemenea, în urma analizei ce urmează a fi făcute, 

în situaţia în care producţia şi calitatea cărbunelui 

livrat de Compania Naţională a Huilei nu acoperă 

necesarul de consum, se vor achiziţiona, din 

import, în completare, cantităţile de huilă 

corespunzătoare. 

2. Impactul asupra 

mediului de afaceri 

     Prevederile programului de iarnă au la bază 

contractele pe care producătorii le au pe pieţele de 

energie electrică şi gaze naturale, precum şi 

prevederile bugetelor de venituri şi cheltuieli. 
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3. Impactul social 
     Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

4. Impactul asupra 

mediului 

     Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5. Alte informaţii      Nu este cazul. 

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) 

- 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 

- - - - - - 

2. Modificări ale 

cheltuielilor 

bugetare, plus/minus 

- - - - - - 

3. Impact financiar, 

plus/minus 
- - - - - - 

4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

5. Propuneri pentru 

a compensa reducrea 

veniturilor bugetare 

- - - - - - 

6. Calcule detailiate 

privind 
- - - - - - 
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fundamentarea 

modificărilor 

veniturilor şi/sau 

cheltuielilor bugetare 

Secţiunea a 5-a                                                             
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Proiecte de acte 

normative 

suplimentare 

     Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

2. Compatibilitatea 

proiectului de act 

normativ cu legislaţia 

comunitară în 

materie 

     Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3. Decizii ale Curţii 

europene de Justiţie 

şi alte documente 

    Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

4. Evaluarea 

conformităţii: 

    Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

Denumire actului sau 

documentului 

comunitar, numărul, 

data adoptării şi data 

publicării 

    Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5. Alte acte 

normative şi/sau 

documente 

    Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 
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internaţionale din 

care decurg 

angajamente 

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 legata de 

obiectul proiectului de 

act normativ 

     Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3. Consultările 

organizate cu 

autorităţile 

administraţiei publice 

locale, în situaţia în care 

proiectul de act 

normativ are ca obiect 

activităţi ale acestor 

      S-au efectuat consultările cu structurile 

asociative 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. 
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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 

4. Consultările 

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 de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de 

Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic si 

Social 

     Proiectul de act normativ urmează să fie avizat 

de către: 

- Consiliul Legislativ 

- Consiliul Economic si Social 

6 



d) Consiliul Concurentei 

e) Curtea de Conturi 

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 

    Au fost îndeplinite procedurile de 

transparenţă decizională instituite prin Legea 

52/2003. 

    Proiectul de act normativ a fost publicat pe 

site-ul Ministerului Economiei, Comerţului şi 

Mediului de Afaceri. 

2. Informarea societăţii 

civile cu privire la un 

eventual impact asupra 

mediului în urma 

implementării proiectului 

de act normativ, precum şi 

efectele asupra sănătăţii şi 

securităţii cetăţenilor sau 

diversităţii biologice 

    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. 

   Pentru coordonarea şi aducerea la 

îndeplinire a sarcinilor reieşite din 

Programul de iarnă, ministrul 

economiei, comerţului şi mediului de 

afaceri, va emite ordine prin care vor 

fi numite Comandamentul de iarnă şi 

Comitetul interministerial. 
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Faţă de cele prezentate, în temeiul prevederilor articolului 108 din 

Constituţia României, republicată, şi al Legii energiei electrice şi a gazelor 

naturale nr.123/2012, art.6, lit.p, s-a elaborat alăturatul proiect de Hotărâre a 

Guvernului privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic 

pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a 

Sistemului Electroenergetic Naţional în perioada 1 octombrie 2012 – 31 

martie 2013, pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să-l aprobaţi. 

 
MINISTRUL ECONOMIEI  

 
COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 

 
DANIEL CHIŢOIU 

 
 
 

 

MINISTRUL ADMINISTRAŢIEI 

ŞI INTERNELOR 

 

IOAN RUS 

 

 

MINISTRU DELEGAT 

PENTRU ADMINISTRAŢIE 

 

VICTOR PAUL DOBRE 

 

 

Avizăm favorabil, 

VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE 
 

FLORIN GEORGESCU 
 

 

 

MINISTRUL JUSTIŢIEI 

TITUS CORLĂŢEAN 
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	     Prevederile programului de iarnă au la bază contractele pe care producătorii le au pe pieţele de energie electrică şi gaze naturale, precum şi prevederile bugetelor de venituri şi cheltuieli.
	     Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
	     Nu este cazul.
	 
	Faţă de cele prezentate, în temeiul prevederilor articolului 108 din Constituţia României, republicată, şi al Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, art.6, lit.p, s-a elaborat alăturatul proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului Electroenergetic Naţional în perioada 1 octombrie 2012 – 31 martie 2013, pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să-l aprobaţi.


