AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Direcţia Reglementări tehnice

NOTĂ DE PREZENTARE
a deschiderii procesului de consultare publică pe marginea proiectului de
Ordin privind modificarea și completarea Codului tehnic al gazelor naturale lichefiate,
aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul
Energiei nr. 109/2013
Prezentul proiect de ordin are în vedere prevederile art. I pct. 97 și ale art. II 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, potrivit cărora:
,,Articolul 156
Reglementarea utilizării GNL şi a hidrogenului
(1) Cadrul general de reglementare privind GNL şi a hidrogenului se stabileşte de ANRE.[…]”
Prin prezentul proiect de ordin au fost efectuate următoarele:
-

corelarea scopului utilizării GNL în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice

și a gazelor naturale, prin prisma modificărilor aduse acesteia prin Legea nr. 127/2014;
-

modificarea aplicabilității codului tehnic, respectiv de către operatorii economici și/sau

persoanele fizice care desfășoară activități de proiectare, execuție și exploatare în domeniul GNL
care trebuie să dețină autorizații/licențe emise de ANRE în baza unor regulamente specifice;
-

corelarea obligațiilor și drepturilor operatorilor terminalelor GNL prin prisma

modificărilor aduse Legii energiei electrice și a gazelor naturale prin Legile nr. 167/2018 și nr.
155/2020.
Având în vedere principiile transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr.
52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune
procesului de consultare publică proiectul de ordin intitulat Ordin privind modificarea și
completarea Codului tehnic al gazelor naturale lichefiate, aprobat prin Ordinul preşedintelui
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 109/2013.
Opiniile, propunerile și observațiile referitoare la proiectul publicat se pot transmit prin
e-mail, la adresa darag@anre.ro.
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