REFERAT DE APROBARE

Secțiunea 1 - Titlul proiectului de reglementare
Ordin pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea şi individualizarea sancțiunilor
contravenționale raportate la cifra de afaceri, de către Comitetul de Reglementare al ANRE, ca
urmare a acțiunilor de investigații.

Secțiunea a 2-a - Motivul emiterii reglementării
1. Contextul și cadrul european
de reglementare (Descrierea
situației actuale)

2. Cadrul național de
reglementare

Proiectul de ordin se realizează în conformitate cu principiile
derivate din:
a) Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European şi a
Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune
pentru piaţa internă de energie electrică şi de modificare
a Directivei 2012/27/UE,
b) Regulamentul (UE) 2019/941 al Parlamentului European
şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind pregătirea
pentru riscuri în sectorul energiei electrice şi de abrogare
a Directivei 2005/89/CE,
c)
Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European
şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de
energie electrică,
d) Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune
pentru piaţa internă în sectorul de gazelor naturale şi de
abrogare a Directivei 2003/55/CE.
Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu
modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare
Lege), care la articolele 95 alin. (2) şi (3) şi 198 alin. (2) şi (3),
modificate prin Ordonanţa de urgenţă nr. 143 din 28
decembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 1259 din
31 decembrie 2021, prevede următoarele:
„ Art. 95 (2) În cazul contravenţiilor pentru care sunt
prevăzute sancţiuni prin raportare la cifra de afaceri,
stabilirea şi individualizarea sancţiunilor se vor realiza de
către Comitetul de Reglementare pe baza unei proceduri
aprobate de preşedintele ANRE, în termen de 60 de zile de la
data intrării în vigoare a prezentului act normativ.
(3) Individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile
prevăzute la alin. (2) se va face în funcţie de gravitatea şi
durata faptei, impactul produs asupra pieţei de energie
electrică şi clientului final, funcţie de caz, cu respectarea
principiilor eficacităţii, proporţionalităţii şi al efectului
descurajator al sancţiunii aplicate.
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[...]
Art. 198 (2) În cazul contravenţiilor pentru care sunt
prevăzute sancţiuni raportate la cifra de afaceri, stabilirea şi
individualizarea sancţiunilor se vor realiza de către Comitetul
de reglementare al ANRE, pe baza unei proceduri aprobate
prin ordin al preşedintelui ANRE, în termen de 60 de zile de la
intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(3) Individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile
prevăzute la alin. (2) se va face în funcţie/luând în considerare
gravitatea şi durata faptei, impactul produs asupra pieţei de
gaze naturale şi clientului final, funcţie de caz, cu respectarea
principiului eficacităţii, proporţionalităţii şi al efectului
descurajator al sancţiunii applicate”.
3. Scopul reglementării

Prezenta procedură are drept scop instituirea regulilor necesare
pentru stabilirea și individualizarea sancțiunilor în cazul
săvârșirii contravențiilor prevazute la art. 93 alin. (1) și art.
194 din Lege pentru care sunt prevăzute sancțiuni din cifra de
afaceri a anului anterior aplicării sancţionării, în funcție de
gravitatea și durata faptei, impactul produs asupra pieței de
energie electrică şi clientului final, funcţie de caz, cu
respectarea principiilor eficacităţii, proporţionalităţii şi al
efectului descurajator al sancţiunii aplicate.

4. Schimbări preconizate/ măsurile
propuse prin prezenta reglementare

Prin acest nou proiect de Ordin, se doreşte punerea în aplicare
a prevederilor Legii referitoare la stabilirea și individualizarea,
de către Comitetul de Reglementare al ANRE, a sancțiunilor
raportate la cifra de afaceri.
La nivel european, normele care interzic practicile abuzive
care afectează piețele angro de energie care sunt coerente cu
normele aplicabile piețelor financiare și cu funcționarea
corespunzătoare a piețelor angro de energie respective, ținând
seama de caracteristicile specifice ale acestora, sunt stabilite
prin Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 25.10.2011, privind integritatea
şi transparenţa pieţei angro de energie (REMIT).
Contravențiile constatate de către ANRE, privind încălcarea
prevederilor art. 5 din REMIT intitulat „Interzicerea
manipulării pieței”, se sancţionează, conform prevederilor
Legii, cu amendă raportată la cifra de afaceri, având în vedere
impactul acestora în piaţa angro de energie.

5.Alte informații

Secțiunea a 3-a – Mențiuni privind impactul socio-economic preconizat al proiectului de
reglementare
1.Impactul macroeconomic
a) impactul asupra pieței de energie în ansamblul ei
Impactul socio-economic al prezentului
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proiect de ordin asupra pieței angro de
energie, în ansamblul ei, este unul pozitiv,
ducând pe cât posibil la reducerea abaterilor
pe piața de energie.
b) impactul asupra operatorilor economici
Impactul prezentului proiect de ordin asupra
operatorilor economici este unul pozitiv,
deoarece impune participanților la piața
angro de energie, respectarea obligațiilor ce
le revin, prin desfășurarea de activități
specifice cu respectarea legislației în
vigoare, precum şi evitarea de către aceștia a
încălcării prevederilor legale din domeniul
energiei. Stabilirea sancţiunilor prin
raportare la cifra de afaceri are efect de
descurajare şi preîntâmpinare a acţiunilor
prin care sunt încălcate cerințele privind
transparenţa şi manipularea sau tentativa de
manipulare a pieţei angro de energie
electrică.
c) impactul asupra consumatorilor/
clienților finali (variații de preț sau altele asemenea)

Impactul prezentului proiect de ordin asupra
consumatorilor/clienților finali este unul
pozitiv, deoarece respectarea legislației de
către participanții la piața angro de energie,
sau, reducerea, pe cât posibil, a abaterilor
pe piața de energie (manipularea sau
tentativa de manipulare a pieţei angro de
energie electrică), trebuie să conducă la un
preț final al energiei electrice sau a gazelor
naturale corect pentru aceștia.

2. Impactul asupra mediului concurențial și domeniului Nu este cazul.
ajutoarelor de stat
3. Impact asupra mediului de afaceri

Prezentul proiect de act normativ permite
creșterea competitivității pe piața de energie.
Proiectul de act normativ nu detaliază acest
aspect.

4. Implicații sociale
5. Impact asupra mediului

Proiectul de act normativ nu detaliază acest
aspect.

6. Alte informații

Nu este cazul.

Secțiunea a 4-a – Mențiuni privind impactul financiar preconizat asupra bugetului ANRE
Proiectul de act normativ nu detaliază acest aspect.
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Secțiunea a 5-a - Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea
prevederilor proiectului de act normativ:
a) acte normative ce vor fi modificate sau abrogate,
ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act
normativ;

-

-

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în
vederea implementării noilor dispoziții.

Modificare
Regulament
pentru
organizarea și desfășurarea activității de
investigație în domeniul energiei privind
funcționarea pieței angro de energie,
aprobat prin Ordinul președintelui
Autorității Naționale de Reglementare în
Domeniul Energiei nr. 25/2017, cu
modificările şi completările ulterioare;
Modificare Regulament de constatare,
notificare şi sancţionare a abaterilor de la
reglementările emise în domeniul energiei
aplicabil activităţii de investigaţii
desfăşurate de Autoritatea Naţională de
Reglementare în Domeniul Energiei,
aprobat prin Ordinul președintelui ANRE
nr.
62/2013,
cu
modificările
şi
completările ulterioare;

Nu este cazul.

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu Nu este cazul.
legislația comunitară în cazul proiectelor ce
transpun prevederi comunitare
3. Alte acte normative și/sau documente
Nu este cazul.
internaționale din care decurg angajamente
4. Alte informații
Nu este cazul.

Secțiunea a 6-a - Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informații privind procesul de consultare cu ANRE supune procesului de consultare publică
organizații neguvernamentale de specialitate și prezentul proiect de ordin, în perioada 28.01.2022 –
operatori economici din domeniu
08.02.2022, inclusiv, perioadă în care se pot
transmite propuneri și observații.
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Propunerile și observațiile, însoțite de argumentația
aferentă, se transmit la ANRE, în format electronic
(documente word), la adresa investigatii@anre.ro.
2. Consultările organizate cu autoritățile Nu este cazul.
administrației publice locale, în situația în care
proiectul de act normativ are ca obiect activități
ale acestor autorități
3. Informații privind avizarea de către:
a) Consiliul legislativ
Nu este cazul.
b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării
c) Consiliul Economic și Social
d) Consiliul Concurenței
e) Curtea de Conturi
4. Alte informații
Nu este cazul.
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