NOTĂ DE PREZENTARE
a deschiderii procesului de consultare publică pe marginea proiectului de Ordin privind
abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul
Energiei nr. 35/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea anuală a
nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare a gazelor
naturale
Având în vedere:
– prevederile art. I pct. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 106/2020 pentru
modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi
pentru modificarea unor acte normative și ale art. I pct. 88 din Legea nr. 155/2020 pentru
modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi privind
modificarea şi completarea altor acte normative, prin care au fost abrogate prevederile art. 143
alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și
completările ulterioare, potrivit cărora „Cantităţile de gaze naturale reprezentând stocurile
minime ce urmează a fi înmagazinate de fiecare furnizor, potrivit alin. (1) lit. q), vor fi stabilite
anual, în condiţii transparente şi nediscriminatorii, prin decizie a preşedintelui ANRE, în
conformitate cu reglementările specifice ANRE, astfel încât să se asigure un nivel
corespunzător al consumului intern, în condiţii de continuitate şi siguranţă”;
și ținând cont de:
– prevederile art. 17 și ale art. 64 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, care dispun:
• art. 17: „În vederea asanării legislaţiei active, în procesul de elaborare a proiectelor
de acte normative se va urmări abrogarea expresă a dispoziţiilor legale căzute în
desuetudine sau care înregistrează aspecte de contradictorialitate cu reglementarea
preconizată”;
• art. 64 alin. (4): „Dacă o normă de nivel inferior, cu acelaşi obiect, nu a fost
abrogată expres de actul normativ de nivel superior, această obligaţie îi revine
autorităţii care a emis prima actul.”
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– principiile transparenţei decizionale stabilite prin Legea nr. 52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică, republicată,
ANRE supune procesului de consultare publică proiectul de Ordin privind abrogarea
Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.
35/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea anuală a nivelului stocului
minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale, prin
publicarea acestuia pe pagina proprie de internet, în perioada 21.10.2020 – 04.11.2020.
Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ vor fi transmise la
ANRE, în format electronic (document Word), la adresele de e-mail sprgn@anre.ro și
anre@anre.ro, până cel târziu la data de 04.11.2020, inclusiv.
Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente/justificări, cele
care nu au fost transmise în formatul solicitat, sau cele transmise ulterior termenului specificat
nu vor fi luate în considerare.
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