AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

………..

Notă de prezentare
a deschiderii procesului de consultare publică pe marginea proiectului de
Ordin privind obligația de a oferta gaze naturale pe piețele centralizate din România a
producătorilor de gaze naturale a căror producție anuală realizată în anul anterior depășește
3.000.000 MWh
Proiectul de act normativ este propus ca urmare a modificărilor și completărilor aduse Legii energiei
electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 (Lege) prin adoptarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 106/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor
naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative.
În conformitate cele precizate la art. I pct. 7 din O.U.G nr. 106/2020, prevederile art. 177 alin. (316)
din Lege a fost modificat după cum urmează:
”(316) a) În perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2022 producătorii de gaze naturale a căror producție
anuală realizată în anul anterior depășește 3.000.000 MWh au obligația să oferteze anual vânzarea
unor cantități de gaze naturale, cu livrare în perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2022, în mod
transparent, public și nediscriminatoriu, pe piețele centralizate în conformitate cu reglementările emise
de ANRE.
b) pentru perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2022 cantitățile de gaze naturale prevăzute la lit.
a) reprezintă o cotă procentuală de 40 % din producția anuală înregistrată în anul anterior ofertării, cu
excepția consumului tehnologic și a consumului propriu;
c) reglementările ANRE prevăzute la lit. a) stabilesc un program de ofertare obligatorie, care
să cuprindă repartizarea cantităților ofertate pe produse standardizate lunare, trimestriale, semestriale,
sezoniere și anuale, astfel încât să fie asigurate condițiile de competiție, transparență și nediscriminare
pentru toți potențialii cumpărători.
De asemenea, art. III din O.U.G. nr. 106/2020 modifică art. 20 din Legea nr. 256/2018 privind unele
măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri
petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, după cum urmează:
„Art.20. - Începând cu data de 1 iulie 2020, prevederile art. 177 alin. (316) din Legea energiei electrice
și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, se aplică și pentru titularii
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de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, inclusiv filialele acestora și/sau
aparținând aceluiași grup de interes economic.”
În baza acestor modificări și completări este necesară modificarea în regim de urgență a cadrului de
reglementare prin adoptarea prezentului proiect de ordin și abrogarea Ordinului președintelui
Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 79/2020 privind obligația de a oferta
gaze naturale pe piețele centralizate din România.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, cu completările ulterioare, în perioada 01.07.2020-10.07.2020, ANRE demarează procesul
de consultare publică pe marginea proiectului de Ordin privind obligația de a oferta gaze naturale
pe piețele centralizate din România a producătorilor de gaze naturale a căror producție anuală
realizată în anul anterior depășește 3.000.000 MWh.
Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ vor fi transmise la ANRE,
în format electronic (document Word, text cu diacritice), la adresele de e-mail sprgn@anre.ro, și
anre@anre.ro, până cel târziu la data de 10 iulie 2020, ora 16:00.
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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