AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

NOTĂ DE PREZENTARE
………..
a deschiderii procesului de consultare
publică pe marginea proiectului de

Ordin privind modificarea și completarea Ordinului președintelui ANRE nr. 52/2019 pentru
aprobarea Metodologiei de stabilire a cantităților de gaze naturale pe care producătorii au
obligația să le vândă cu prioritate pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienților
casnici și al producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată
la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată
consumului populației, din producția internă curentă și/sau din depozitele de înmagazinare,
modificarea și completarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor
naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul
Energiei nr. 16/2013, precum și modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2019 pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare
– cumpărare a gazelor naturale, încheiat între producătorii de gaze naturale și furnizorii de gaze
naturale sau clienții finali eligibili
Prin avizul motivat suplimentar din data de 25 iulie 2019, adresat României de Comisia
Europeană (Comisia) în cauza nr. 2012/2114, Comisia constată că, prin obligarea producătorilor de
gaze naturale din România să pună la dispoziție producția lor în mod prioritar pe piața internă,
România nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolelor 35 și 36 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și în temeiul articolului 40 litera (c) din Directiva 2009/73/CE
a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața
internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 2003/55/CE.
În baza principiilor supremației dreptului european și al cooperării loiale, statele membre au
obligația de a abroga normele naționale contrare dreptului UE sau de a le lăsa neaplicate, după caz 1,
obligație care incumbă tuturor autorităților naționale, inclusiv cele administrative.
Luând în considerare circumstanțele prezentate, ANRE, în limita atribuțiilor și competențelor
sale prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea
Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, a elaborat prezentul proiectul de
Ordin conformându-se astfel solicitărilor exprimate de Comisie prin avizul în cauză.
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Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, cu completările ulterioare, și ținând cont de termenul foarte scurt de conformare
pe care România îl are la dispoziție ANRE demarează procesul de consultare publică, în regim de
urgență, pe marginea acestui proiect de Ordin prin publicarea documentelor aferente, pe pagina proprie
de internet în perioada 03.09.2019 – 12.09.2019.
Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ vor fi transmise la ANRE, atât
în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail sprgn@anre.ro, cât și în format letric, la
numărul de fax 021/312.43.65, până cel târziu la data de 12.09.2019.
Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente/justificări, cele care nu au
fost transmise în formatul Word solicitat, sau cele transmise ulterior termenului specificat nu vor fi
luate în considerare.
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