REFERAT DE APROBARE

Secțiunea 1 - Titlul proiectului de reglementare
Ordin privind modificarea și completarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea
activităţii de investigaţie în domeniul energiei privind funcţionarea pieţei angro de energie,
aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
nr. 25/2017
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 privind modificarea și completarea
Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea
activităţii de investigaţie în domeniul energiei privind
funcţionarea pieţei angro de energie, aprobat prin Ordinul
preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Domeniul Energiei nr. 25/2017, denumit în continuare
Regulament, se elaborează de ANRE având în vedere:
- principiile derivate din Regulamentul (UE) 2019/943 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019
privind piaţa internă de energie electrică;
- art. 13 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (UE)
nr. 1227/2011 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea şi
transparenţa pieţei angro de energie, denumit în
continuare REMIT, referitor la competenţele de investigare
şi de asigurare a executării necesare pentru exercitarea
acestei funcţii, ce trebuie asigurate autorităţilor naţionale de
reglementare de către fiecare stat membru.
Proiectul de Ordin privind modificarea și completarea
Regulamentului se elaborează de ANRE având în vedere:
- dispoziţiile art. 90, 95 alin. (2), 189 și 198 alin. (2) din
Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,
cu modificările și completările ulterioare,
- art. 9 alin. (1) lit. y) şi art. 10 alin. (1) lit. b) şi alin. (6)
lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007
privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de
Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și
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3. Scopul reglementării

4. Schimbări preconizate/ măsurile
propuse prin prezenta reglementare

completările ulterioare.
Prin prezentul proiect de ordin se propun unele modificări,
precizări și completări, în scopul extinderii obiectului
investigațiilor, precum și clarificării etapelor activității de
investigație în acord cu cadrul de reglementare actual
specific acesteia.
Măsurile propuse prin proiectul de act normativ se referă, în
principal, la următoarele:
1. Completarea Regulamentului, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare, în sensul aplicării
unora dintre prevederile acestuia și de către membrii
Comitetului de Reglementare al ANRE;
2. Completarea Regulamentului în sensul extinderii
obiectului investigațiilor cu privire la încălcarea
cerințelor privind transparenţa, prevăzute în
reglementările ANRE, precum şi în regulamentele
europene;
3. Introducerea unor modificări, clarificări și
completări referitoare la competența privind
stabilirea și individualizarea sancțiunilor, în funcție
de natura și momentul săvârșirii acestora; de
asemenea, în proiectul de ordin sunt incluse și
prevederi pentru situația în care, în cadrul acțiunii
de
investigație,
nu
se
constată
fapte
contravenționale.

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
c) impactul asupra consumatorilor/
clienților finali (variații de preț sau altele asemenea)

a) Proiectul
de
Ordin
urmărește
înlăturarea,
pe
cât
posibil,
a
comportamentelor
care
afectează
integritatea şi transparenţa pieţei angro de
energie. Din acest considerent, impactul
socio-economic al prezentului proiect de
ordin asupra pieței angro de energie, în
ansamblul ei, este unul pozitiv.
b) Impactul prezentului proiect de ordin
asupra operatorilor economici este unul
pozitiv țințând cont de faptul că
modificările propuse urmăresc să
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determine responsabilizarea acestora.
c) impactul asupra consumatorilor/
clienților finali (variații de preț sau altele
asemenea) este unul pozitiv, deoarece,
respectarea

legislației

de

către

participanții la piața angro de energie are
drept scop asigurarea unui tratament
corect faţă de aceștia.

ANRE invită părțile interesate să transmită observații și propuneri legate exclusiv de
aspectele cuprinse în cadrul proiectului de act normativ sau de prevederi ale
Regulamentului care sunt în legătură cu modificările propuse, însoțite de o motivație
corespunzătoare în termen de 10 de zile de la data publicării, și anume până la data de
05.07.2022, inclusiv în format editabil, la adresa de e-mail investigatii@anre.ro.
Consultarea publică în regim de urgență este necesară pentru corelarea, în cel mai scurt timp
posibil, a cadrului de reglementare specific activității de investigație cu privire la stabilirea și
individualizarea sancțiunilor contravenționale raportate la cifra de afaceri.
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