AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Notă de prezentare
………..
a deschiderii procesului de consultare publică
pe marginea proiectului de Ordin pentru

modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a
gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Energiei nr. 178/2020
În vederea alinierii legislației secundare elaborată și aprobată de ANRE în conformitate cu
modificările și completările aduse legislației primare prin adoptarea Legii nr. 155/2020 pentru
modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și privind
modificarea și completarea altor acte normative, și ținând cont de prevederile Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 128 privind unele măsuri pentru instituirea Programului național de
racordare a populației și clienților noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor
naturale a fost elaborat Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor
naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 178/2020 (Regulament).
Având în vedere că:
- operatorii de distribuție au solicitat unele clarificări referitoare la aplicarea
Regulamentului pentru realizarea racordării solicitanților la sistemele de distribuție a gazelor
naturale, precum și la unele termene necesare pentru parcurgerea etapelor racordării;
- sesizările solicitanților transmise ANRE cu privire la abuzurile realizate în cadrul
procesului de eșalonare a lucrărilor de investiții necesare racordării, și în vederea eliminării
oricăror posibile interpretări ale prevederilor legii,
ANRE supune procesului de consultare publică proiectul de Ordin pentru modificarea și
completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor
naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în
Domeniul Energiei nr. 178/2020, prin publicarea acestuia pe pagina proprie de internet, în
perioada 04.12.2020 – 13.12.2020.
Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ vor fi transmise la
ANRE, în format electronic (document Word), la adresele de e-mail: sprgn@anre.ro și
anre@anre.ro, până cel târziu la data de 13.12.2020, inclusiv.
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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