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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

Secţiunea 1  

Titlul proiectului de act normativ 

Hotărâre de Guvern privind adoptarea unor măsuri de siguranţă pe piaţa de energie electrică  

Secţiunea a 2-a  

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei 
actuale 

 
În temeiul art. 29^2

Situaţia actuală din Sistemul Energetic Naţional (SEN) se caracterizează printr-un 
deficit substanţial de energie electrică cauzat de :  

 din Legea energiei electrice nr. 13/2007, Guvernul României poate 
adopta măsuri de siguranţă de urgenţă care să permită funcţionarea corespunzătoare 
a Sistemului Energetic Naţional (SEN) şi alimentarea cu energie a consumatorilor  
astfel încât să nu fie pusă în pericol siguranţa fizică sau securitatea persoanelor, a 
echipamentelor şi instalaţiilor electrice, ori integritatea SEN. 

a) reducerea nivelului de apă din râurile şi lacurile interioare la valori sub 50% 
faţă de debitele normale ale Dunării, cu consecinţa activării clauzei de forţă 
majoră de către S.C. Hidroelectrica S.A.;  

b) creşterea consumului de gaze naturale în vederea asigurării încălzirii 
populaţiei în condiţii de temperaturi foarte scăzute; 

c)  creşterea continuă a preţurilor internaţionale la combustibil, inclusiv pentru 
gazul metan provenit din import,  

d) dificultatea asigurării livrărilor de cărbune (atât huilă cât şi lignit)  în condiţii de 
ger şi viscol.  

e) dificultatea asigurării resurselor de gaze naturale şi a utilizării păcurii în 
centrale în condiţii de ger şi viscol. 

Lipsa substanţială de energie electrică pe piaţă a condus la următoarele efecte: 
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a) apariţia unor dezechilibre majore între contractele încheiate în cadrul pieţei 
de energie electrică şi consumul efectiv înregistrat (această valoare a 
crescut continuu de la valori medii de 1000 – 1500 MW în cursul trim. IV 
2011 la valori de 2000 – 2500MW în cursul celei de-a doua părţi a lunii 
ianuarie 2012 şi în prima decadă a lunii februarie); 

b) creştere necontrolată a preţurilor pe pieţele centralizate de energie electrică 
în lipsa unor oferte de vânzare suficiente pentru acoperirea cererii de 
energie electrică. 

 De asemenea, la momentul elaborării prezentului proiect de act normativ se 
înregistrează perspectiva continuării procesului de reducere a resurselor de energie 
din sistem ca urmare a menţinerii condiţiilor meteorologice nefavorabile în cursul lunii 
februarie 2012. 

2. Schimbări preconizate Aceste circumstanţe impun adoptarea cu celeritate, în perioada 16 februarie -15 
martie  2012, de către operatorul de transport şi de sistem - Compania Naţională de 
Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. a unor măsuri de siguranţă 
constând în:  

a) Limitează sau sistează livrările de energie electrică la export prin limitarea 
capacităţilor de interconexiune conform unei proceduri avizate de ANRE. Se 
exceptează de la aceste măsuri exportul de energie electrică aferent 
tranzitelor, notificate conform prevederilor legale ; 

b) pune în aplicare prevederile Normativului de limitare a consumului de energie 
electrica in situatii critice in SEN potrivit procedurilor proprii. 

Pentru atingerea obiectivului propus, măsurile impuse pot fi adoptate succesiv, la 
realizarea echilbrului producţie-consum, inclusiv asigurarea nivelului de rezerve minim 
necesare care asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă a sistemului energetic 
naţional. 
 

3. Alte informaţii Nu este cazul 

Secţiunea a 3-a  

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu are impact macro-economic, având consecinţe 
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economice numai asupra unei categorii de operatori economici, respectiv a 
producătorilor care exportă energie electrică şi a consumatorilor care pot fi 
întreruptibili în anumite condiţii tehnice. 

1.1. Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniului 
ajutoarelor de stat 

Proiectului de act normativ nu creeză distorsiuni ale mecanismelor 
concurenţiale existente îşi nu instituie vreun tratament anticurenţial pe piaţa 
de energie piaţa de energie, măsurile de siguranţă impuse fiind determinate în 
mod obiectiv de circumstanţe independente de voinţa vreunui participant la 
piaţă, şi având un caracter limitat, pe perioada existenţei cauzelor care 
determină adoptarea acestora. 

De asemenea, proiectul de act normativ nu instituie măsuri de natura 
ajutorului de stat conform legislaţiei în domeniu. 

2. Impactul asupra mediului de 
afaceri 

Proiectul de act normativ nu afectează dezvoltarea mediului de afaceri pe 
piaţa de energie electrică din România. 

3. Impactul social Prin prezentul proiect de act normativ urmăreşte restabilirea echilibrului între 
contractele încheiate în cadrul pieţei de energie electrică şi consumul efectiv 
înregistrat. 

Aşadar, proiectul de act normativ asigură  protecţia consumatorilor de energie 
electrică împotriva creşterilor semnificative ale preţului energiei electrice în 
lipsa unor oferte de vânzare suficiente pentru acoperirea cererii de energie 
electrică. 

De asemenea, foarte important este faptul că proiectul de act normativ 
asigură alimentarea cu energie a consumatorilor finali astfel încât să nu fie 
pusă în pericol siguranţa fizică sau securitatea persoanelor, a echipamentelor 
şi instalaţiilor electrice, ori integritatea SEN. 

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

5. Alte informaţii  - 

Secţiunea a 4-a  
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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 

Nu este cazul 
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proiectului de act normativ: 

a) acte normative ce urmează a fi elaborate în 
vederea implementării noilor dispoziţii: 

 

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

Proiectul de act normativ nu are ca obiect transpunerea de 
prevederi comunitare.  

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  

Nu este cazul 

2. Fundamentarea alegerii 
organizaţiilor cu care a avut loc 

Nu este cazul 
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consultarea, precum şi a modului în 
care activitatea acestor organizaţii 
este legată de obiectul proiectului de 
act normativ 

3. Consultările 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 

Nu este cazul 

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

Nu este cazul 

 

 

 

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 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 

În procesul de elaborare a proiectului de act normativ au fost 

îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională. Proiectul de act normativ a fost publicat pe 

site-ul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri. 

      

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.  

 

 

 

 

 

 

 

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 

 Nu este cazul. 
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unor noi organisme sau extinderea 
competentelor instituţiilor existente 

2. Alte informaţii   -  

 

Faţă de cele de mai sus, şi în temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, 
republicată, precum şi al art. 29^2

 

 din Legea energiei electrice 13/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre de Guvern privind adoptarea unor 
măsuri de siguranţă pe piaţa de energie electrică pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să-l 
adoptaţi. 

 

MINISTRUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 

 

                               Lucian  Nicolae BODE 

 

 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

Avizăm  favorabil 

IULIUS-DAN PLAVETI 

 

 

MINISTRUL JUSTIŢIEI 

CĂTĂLIN MARIAN PREDOIU


