AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

………..

NOTĂ DE PREZENTARE
a deschiderii procesului de consultare publică pe marginea proiectului de
Ordin privind aprobarea contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale

Potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) lit. o) din 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, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei „elaborează şi aprobă
contractele-cadru pentru:[…]2. pentru prestarea serviciilor de înmagazinare, de distribuţie, de
transport prin sisteme de transport/conducte de alimentare din amonte a gazelor naturale, desfăşurate
pe baza unor metodologii şi/sau tarife reglementate;”, iar conform dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c)
din același act normativ, ordinele, deciziile sau avizele ANRE cu privire la activitatea de reglementare
se referă la „aprobarea reglementărilor tehnice și comerciale pentru funcționarea sigură și eficientă
a sectorului energiei electrice, termice și a gazelor naturale”.
În prezent, sunt în vigoare:


Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor
Naturale nr. 183/2005 privind aprobarea Contractului-cadru de distribuţie a gazelor
naturale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 12 august
2008, cu modificările ulterioare;



Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor
Naturale nr. 309/2005 privid aprobarea Condițiilor generale de contractare a serviciilor
de distribuție a gazelor naturale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 598 din 11 august 2008, cu modificările ulterioare.

Având în vedere noul cadru de reglementare creat prin intrarea în vigoare a Legii energiei
electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
485 din data de 16 iulie 2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și a reglementărilor
subsecvente, s-a impus ca fiind necesară actualizarea Contractului-cadru de distribuţie a gazelor
naturale.
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În acest context, având în vedere cerințele de transparență stabilite prin Legea nr. 52/2003
privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE demarează procesul de
consultare publică pe marginea Proiectului de Ordin privind aprobarea contractului-cadru de
distribuţie a gazelor naturale, prin publicarea documentului aferent, pe pagina proprie de internet, în
perioada 27.02.2020 – 27.03.2020.
Propunerile și observațiile pe marginea modificărilor și completărilor cuprinse în proiectul de
act normativ, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise de către părțile interesate, 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.
Termenul final de primire a propunerilor și observațiilor este data de 27 martie 2020,
urmând ca ședința în cadrul căreia se vor discuta observațiile și propunerile formulate pe marginea
prezentului document de discuție să aibă loc la sediul ANRE la o data ce va fi comunicată ulterior.
Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente și/sau cele care nu au
fost transmise în formatul Word solicitat, precum și cele transmise ulterior termenului specificat, nu
vor fi luate în considerare.
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