REFERAT DE APROBARE

Secțiunea 1 - Titlul proiectului de reglementare
Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul
energiei electrice
Secțiunea a 2-a - Motivul emiterii reglementării
1. Contextul și cadrul european de ➢ Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a
reglementare (Descrierea situației Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața
actuale)

internă de energie electrică și de modificare a Directivei
2012/27/UE.
➢Directiva 2007/2/CE privind stabilirea unei infrastructuri pentru
informații spațiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE);

2.

Cadrul

național

reglementare

de ➢Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu
modificările şi completările ulterioare,
➢Ordonanţa

Guvernului

nr.

4/2010

privind

instituirea

Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România,
republicată.
3. Scopul reglementării

Ținând cont de principiul potrivit căruia un proiect de act normativ
întocmit pe baza unui act de nivel superior, nu poate depăşi limitele
competenţei instituite prin acel act şi nici nu poate contraveni
principiilor şi dispoziţiilor acestuia, prin prezentul proiect de ordin
se are în vedere corelarea prevederilor Regulamentului pentru
acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice
(denumit în continuare Regulament) cu prevederile Legii nr.
123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, astfel cum a fost
modificată și completată prin OUG nr. 143/2021 și, în consecință,
realizarea unui proces de asanare legislativă a dispozițiilor legale
prin abrogarea expresă a dispoziţiilor legale căzute în desuetudine

sau

care

înregistrează

aspecte

de

contradictorialitate

cu

reglementarea de nivel superior cu care se află în conexiune.
4. Schimbări preconizate/ măsurile Având în vedere că intervențiile legislative preconizate prin
propuse prin prezenta reglementare

proiectul de act normativ afectează concepţia generală și privesc cea
mai mare parte a Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi
autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul
președintelui ANRE nr. 12/2015, acesta se înlocuieşte cu o nouă
reglementare, urmând să fie abrogat în întregime.
Intervențiile legislative preconizate/ măsurile propuse prin prezenta
reglementare se referă în principal la:
a) redenumirea tipurilor de licențe acordate de ANRE, în consens
cu dispozițiile art. 10 alin. (2) din Legea energiei electrice și a
gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările
ulterioare și, corelativ, modificarea corespunzătoare a trimiterilor
referitoare la aceste tipuri de licențe în tot cuprinsul actului
normativ;
b) preluarea în cuprinsul reglementării a tuturor situațiilor de
excepție prevăzute de lege în care este permisă prestarea unor
servicii și activități din domeniul energiei electrice fără licență
emisă de ANRE, în consens cu dispozițiile art. 10 alin. (4^2), alin.
(5), alin. (6) și alin. (6^2) din Legea energiei electrice și a gazelor
naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
c) introducerea unor noi categorii de operatori economici cărora le
este interzisă acordarea de autorizații/licențe, respectiv:
- operatorii economici care au ca acţionari/asociați deţinători ai
controlului și, după caz, administratori/ membri ai Consiliului de
administrație, persoane care dețin/au deținut aceste calități în cadrul
unor titulari de licenţă pentru activitatea de furnizare a energiei
electrice sau de gaze naturale care au încălcat interdicția legală
prevăzută la art. 58 alin. (11) sau la art. 143 alin. (1) lit. r) din Legea
energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările
şi completările ulterioare prin transmiterea unor notificări de
denunţare unilaterală a contractelor de furnizare de energie

electrică/gaze naturale încheiate cu clienţii finali, interdicție
încălcată la momentul deținerii de către aceștia a calităților
menționate; și
- solicitanţii care au fost sancţionaţi de ANRE, într-o perioadă de 5
ani anterioară datei de înregistrare a cererii, prin retragerea unei
autorizaţii/licenţe deţinute în calitate de titulari;
d) modificarea dispozițiilor legale referitoare la modalitatea de
transmitere

a

documentelor

de

către

solicitanții

de

autorizații/licențe, în sensul prioritizării mijloacelor de comunicare
electronice (portal pus la dispoziție de ANRE în acest sens, adresă
de email publicată pe pagina de internet a ANRE sau încărcare în
platforma PCUe).
e) definirea în cuprinsul reglementării a tarifului de analiză a
solicitărilor, în conformitate cu Ordinul privind aprobarea tarifelor
şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de
Reglementare în Domeniul Energiei, valabil pe anul în curs.
f) identificarea tipurilor de licente care nu pot fi deținute simultan,
în acord cu prevederile legislației primare;
g) modificarea cerințelor care atestă calificarea personalului alocat
activității pentru care se solicită licență, în cazul licențelor pentru
activitatea operatorului pieţei de energie electrică, pentru activitatea
de furnizare a energiei electrice, pentru activitatea traderului de
energie electrică și pentru activitatea de agregare, prin impunerea
unei experiențe în domeniul comercializării energiei electrice de
minim 5 ani pentru cel puțin una dintre persoanele cu funcţii de
conducere și pentru cel puțin doi angajaţi cu funcții de execuție
având studii superioare ai solicitantului, prin prezentarea de
documente în acest sens, însoțite de rapoarte per salariat extrase din
registrul general de evidenţă a salariaţilor;
i) stabilirea unor norme procedurale privind acordarea de autorizații
de

înființare/licențe

în

cazul

transferului

dreptului

de

proprietate/folosinţă asupra capacităţilor energetice (inclusiv ca
urmare a unor operațiuni de fuziune sau divizare), precum și în

cazul transferului activităţilor de realizare/ retehnologizare a
capacităţilor energetice care sunt prevăzute în condiţiile specifice
asociate unei autorizaţii de înfiinţare;
- enunțarea în cuprinsul situațiilor care conduc la retragerea unei
licențe a cazului în care are loc transferul capacităților energetice
prevăzute în licență ca urmare a unor operațiuni juridice de
fuziune/divizare.
Proiectul de ordin conține măsuri legislative privind soluţionarea
conflictului dintre acte normative succesive, în sensul că situaţiile
juridice născute sub vechea reglementare, dar care nu şi-au produs
în întregime efectele (cum sunt solicitările de autorizații de
înființare/licențe depuse înainte de intrarea în vigoare a prezentului
proiect de ordin) vor fi soluționate potrivit dispozițiilor vechiului
Regulament.
5.Alte informații

Nu este cazul

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
b) impactul asupra operatorilor economici

Nu este cazul

c) impactul asupra consumatorilor/
clienților finali (variații de preț sau altele asemenea)
2. Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor
de stat
3. Impact asupra mediului de afaceri

Nu este cazul.
Nu este cazul.

4. Implicații sociale

Nu este cazul.

5. Impact asupra mediului

Nu este cazul.

6. Alte informații

Nu este cazul.

