NOTA DE PREZENTARE

Secțiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ
Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacționare a produselor
standardizate pe piețele centralizate de gaze naturale administrate de societatea Bursa Română de Mărfuri
S.A. (Romanian Commodities Exchange S.A.)
Secțiunea a 2-a - Motivul emiterii actului normativ
1. Contextul și
cadrul european de
reglementare
(Descrierea situației
actuale)
2. Cadrul național
de reglementare
3. Scopul
reglementării

4. Schimbări
preconizate/
măsurile propuse
prin prezentul act
normativ

5. Alte informații

Nu este cazul.

Ordinul președintelui ANRE nr. 105/2018 pentru aprobarea Regulilor generale
privind piețele centralizate de gaze naturale, cu modificările și completările ulterioare
Conform prevederilor art. 13 din Ordinul ANRE nr. 105/2018, cu modificările și
completările ulterioare:
”(1) Orice modificări şi/sau completări aduse regulamentului propriu privind cadrul
organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale se transmit ANRE
pentru aprobare.
Având în vedere cele prezentate mai sus, BRM, deținătoare a licenței de administrare a
piețelor centralizate de gaze naturale acordată prin Decizia ANRE nr. 1965/2018, a elaborat
și transmis ANRE spre aprobare proiectul de Regulament privind cadrul organizat de
tranzacționare a produselor standardizate pe piețele centralizate de gaze naturale
administrate de societatea Bursa Română de Mărfuri S.A. (Romanian Commodities
Exchange S.A.). (Regulament) prin adresa nr. 53940/19.05.2021. ANRE a solicitat clarificări
prin adresa 59071/02.06.2021. BRM a retransmis Regulamentul actualizat prin adresa
electronică înregistrată la ANRE cu nr. 62261/07.06.2021.
Propunerea de Regulament, transmisă spre aprobare, specifică segmentele pieței
centralizate de gaze naturale pe care operatorul acesteia urmează să își desfășoare activitatea,
mecanismele de tranzacționare utilizate, descrie produsele destinate tranzacționării,
mecanismele de garantare a tranzacțiilor încheiate, cadrul de organizare și desfășurare a
ședințelor de tranzacționare, cu și fără utilizarea serviciilor unei case de clearing/contrapărți,
modalitatea de «marcare la piaţă» şi metodele de determinare a preţului de decontare (zilnic
şi final) precum și informațiile publicate/actualizate, în conformitate cu prevederile
Ordinului președintelui ANRE nr. 105/2018, cu modificările și completările ulterioare.
Aspectele cu caracter de noutate se referă, în principal, la introducerea unui segment
nou pe piața centralizată de gaze naturale – piaţa produselor derivate standardizate pe
termen mediu şi lung.
Nu e cazul.

Secțiunea a 3-a – Mențiuni privind impactul socio-economic preconizat al proiectului de act normativ
1.
Impactul
Prin aprobarea Regulamentului se oferă posibilitatea Bursei Române de Mărfuri S.A. să
macroeconomic
implementeze instrumente suplimentare în vederea tranzacționării gazelor naturale pe termen
mediu și lung, contribuind la dezvoltarea concurenței pe piața gazelor naturale, la nivelul
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a) impactul asupra
pieței de energie în
ansamblul ei
b) impactul asupra
operatorilor
economici
c) impactul asupra
consumatorilor/
clenților
finali
(variații de preț sau
altele asemenea)
2. Impactul asupra
mediului
concurențial și
domeniului
ajutoarelor de stat
3. Impact asupra
mediului de afaceri
4. Implicații sociale
5. Impact asupra
mediului
6. Alte informații

operatorilor piețelor centralizate. Participanții la piața gazelor naturale vor putea alege să
participe la un nou segment de piața pentru tranzacționarea gazelor naturale.

Nu este cazul

Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul

Secțiunea a 4-a – Mențiuni privind impactul financiar preconizat asupra patrimoniului ANRE – Nu
este cazul.
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.

Se va abroga Ordinul ANRE nr. 7/2021 pentru aprobarea
Regulamentului
privind
cadrul
organizat
de
tranzacţionare a produselor standardizate pe pieţele
centralizate de gaze naturale administrate de Societatea
Bursa Română de Mărfuri - S.A. (Romanian
Commodities Exchange - S.A.)

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi
comunitare
3. Alte acte normative și/sau documente internaționale
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
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
organizații
neguvernamentale de specialitate și
operatori economici din domeniu

ANRE demarează procesul de consultare publică pe marginea proiectului
de Ordin pentru aprobare a Regulamentului privind cadrul organizat de
tranzacționare a produselor standardizate pe piețele centralizate de gaze
naturale administrate de societatea Bursa Română de Mărfuri S.A.
(Romanian Commodities Exchange S.A.) prin publicarea documentelor
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aferente, pe pagina proprie de internet în perioada 25.06.2021 –
26.07.2021.
2. Consultările organizate cu autoritățile
Proiectul de act normativ nu are ca obiect activități ale autorităților
administrației publice locale, în situația administrației publice.
în care proiectul de act normativ are ca
obiect activități ale acestor autorități
3. Informații privind avizarea de către:
a) Consiliul legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării
Nu este cazul
c) Consiliul Economic și Social
d) Consiliul Concurenței
e) Curtea de Conturi
4. Alte informații
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