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Către:  Parlamentul României – Camera Deputaților 

Comisia pentru industrii și servicii  

 

În atenția:  Domnului Iulian Iancu – Președinte 

  Domnului Sorin-Ioan Bumb – Vicepreședinte  

  Domnului Bende Sándor – Vicepreședinte  

  Domnului Octavian Petric – Vicepreședinte 

  Domnului Ilie Toma – Vicepreședinte  

 

Spre știința:  Domnului Alfred-Robert Simonis – Lider al Grupului Parlamentar PSD 

  Domnului Florin-Claudiu Roman – Lider al Grupului Parlamentar PNL 

  Domnului Cătălin Drulă – Lider al Grupului Parlamentar USR 

  Domnului Victor-Viorel Ponta – Lider al Grupului Parlamentar ProEuropa 

  Domnului Emil-Marius Paşcan – Lider al Grupului Parlamentar PMP 

  Domnului Benedek Zacharie – Lider al Grupului Parlamentar UDMR 

  Domnului Varujan Pambuccian – Lider al Grupului Parlamentar al minorităților  

naționale 

 

Ref: Observații cu privire la PL-x nr. 513/2019 – Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale 

nr.123/2012 şi privind modificarea şi completarea altor acte normative 

 

Stimați membri ai Comisiei pentru industrii și servicii,  

Stimate doamne/Stimați domni deputați,  

Stimați lideri ai grupurilor parlamentare, 

 

În numele Grupului de Lucru pe Energie din cadrul Coaliției pentru Dezvoltarea României 

(CDR), vă înaintăm prin prezenta adresă o serie de observații și propuneri în contextul 

procesului legislativ pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a 

gazelor naturale nr. 123/2012. Întrucât proiectul de lege se află pe ordinea de zi a Comisiei, 

aducem în atenția dumneavoastră punctul nostru de vedere cu privire la unele din cele mai 

importante teme în domeniul energiei electrice și a gazelor naturale, prin raportare la articolele 

corespunzătoare din lege.  

În primul rând, apreciem că este imperativă modificarea Legii nr. 123/2012 în vederea 

alinierii și corelării între legislația națională și cea europeană, prin transpunerea completă 

și corectă, până cel târziu la 31 decembrie 2020, a prevederilor Directivei nr. 944/2019 privind 



 

 

normele comune pentru piața internă de energie electrică și în deplină concordanță cu 

prevederile Regulamentului (UE) 2019/943 privind piața internă de energie electrică, deja 

aplicabile de la 1 ianuarie 2020, precum și pentru a asigura funcționarea deplină a pieței libere 

de energie electrică. Deși Guvernul a instituit dreptul legal de a încheia contracte bilaterale 

în afara pieței centralizate pentru investiții în noi capacități de producție de energie 

electrică începând cu 1 iunie 2020, prin adoptarea Ordonanței de Urgență nr. 74/2020, 

considerăm că Articolele 23 și 28 trebuie modificate substanțial, respectiv abrogate 

prevederile care se află în continuare în neconcordanță cu legislația europeană, acestea fiind  

esențiale pentru a debloca fluxul investițional și a încuraja dezvoltarea și flexibilitatea 

capacităților de generare a energiei electrice, atât din surse convenționale, cât și regenerabile. 

În ceea ce privește prevederile art. 177, dorim să atragem atenția asupra faptului că aplicarea 

simultană a obligației producătorilor și a celorlalți participanți la piața de tranzacționare pe 

piețele centralizate conform prevederilor în vigoare din legislația primară, pe de o parte, și a 

Ordinului Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) nr. 

79/2020 (“Ordinul”) prin care se instituie obligația producătorilor de ofertare pe piețele 

centralizate (gas release program), pe de altă parte, va genera disfuncționalități majore la 

nivelul pieței. Fără a indica aici posibile îmbunătățiri aduse Ordinului, vă rugăm să aveți în 

vedere faptul că industria este, în general, dacă nu chiar în mod unanim, în favoarea 

introducerii unui program de ofertare a gazului limitat în timp și volum datorită suportului 

pe care un astfel de program îl oferă în facilitarea creșterii lichidității pieței de gaze naturale, 

doar în condițiile abrogării obligației de tranzacționare pe piețele centralizate, la nivelul 

legislației primare. În acest sens, menținerea obligației de tranzacționare pe piețele 

centralizate este problematică și nesustenabilă, având ca efect imediat creșterea 

neîncrederii participanților la piață, inclusiv a potențialilor investitori, în condițiile unei 

intervenții necoordonate și lipsite de predictibilitate la nivel de reglementare.  

Cu privire la regimul sancțiunilor și contravențiilor, reglementat prin Articolul 93 respectiv prin 

Articolul 195, vă solicităm în mod respectuos să aveți în vedere reconsiderarea 

amendamentelor propuse, în condițiile în care regimul sanctionator este deja extrem de 

punitiv și descurajant pentru intrarea pe piață a unor noi operatori. Mai mult, actuala formulare, 

pe lângă faptul că este disproporționată și imprecisă, creează un risc major pentru operatorii 

economici prin posibilitatea de a genera abuzuri din partea autorităților, în lipsa unor 

reglementări clare. În acest sens, conform legislației aplicabile, sancțiunea prevăzută trebuie să 

prevină neîndeplinirea obiectivelor/obligațiilor urmărite de legiuitor, iar proporția acesteia 

trebuie să corespundă impactului faptei contravenționale. Mai mult decât atât, existența unui 

regim transparent și predictibil cu privire la sancțiunile contravenționale este vitală pentru a 

susține activitatea tuturor operatorilor și dezvoltarea piețelor de energie electrică și gaze 

naturale în conformitate cu principiile pieței concurențiale. 



 

 

Nu în ultimul rând, cu privire la extinderea rețelei de distribuție și obligația de racordare a 

clienților finali non-casnici până la 2500 metri prin modificarea Articolelor 51 (energie 

electrică) și 148 (gaze naturale), opinăm că aceste amendamente sunt în contradicție cu 

prevederile legislative în vigoare cu privire la accesul nediscriminatoriu al clienților la sursele 

de gaze naturale și la realizarea lucrărilor de extindere de rețea în condiții de eficiență 

economică, în conformitate cu prevederile legislației europene prin Directiva 2009/72 privind 

normele comune pentru piața internă a energiei electrice și Directiva 2009/73 privind normele 

comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale. În condițiile aprobării textului, 

propunerea finanțării și realizării lucrărilor de racordare a noilor clienți non-casnici fără a 

considera aspectele legate de eficiență conduce la creșterea tarifelor de distribuție 

suportate de toți clienții, în special segmentul consumatorilor casnici. Totodată, vă rugăm să 

aveți în vedere că această speță creează premisele unei scheme de ajutor de stat ce prezintă 

probleme în materie de selectivitate, fără o evaluare corespunzătoare în prealabil precum și 

un tratament discriminatoriu față de alți clienți, distanța propusă neavând nici o fundamentare 

tehnico – economică. De asemenea, de cele mai multe ori, extinderile de rețele electrice și gaze 

naturale necesită și alte lucrări de investiții în amonte care vor afecta planurile de investiții ale 

operatorilor de distribuție, aprobate de autoritatea competentă în conformitate cu prevederile 

Legii nr.123/2012, cu respectarea tuturor obligațiilor care le revin acestora pentru prestarea 

serviciului de distribuție conform standardelor de performanță. 

Vă rugăm să primiți aceste observații drept un sprijin din partea Grupului de Lucru pe Energie 

din cadrul Coaliției pentru Dezvoltarea României pentru actualizarea legislației în domeniul 

energiei electrice și a gazelor naturale, în conformitate cu reglementările europene și prin 

calibrarea la realitățile și condițiile actuale ale pieței. În acest sens, menționăm că atât la nivelul 

CDR cât și al asociațiilor membre, avem în vederea transmiterea de observații și propuneri cu 

privire la toate articolele relevante propuse pentru amendarea legislației, în etapa aferentă 

procedurii de consultare publică. Cu această ocazie, reiterăm disponibilitatea noastră de a 

sprijini, prin expertiza membrilor CDR, demersurile Parlamentului și ale autorităților 

competente în elaborarea unor politici integrate și sustenabile în domeniul energetic, pentru 

susținerea acestui sector strategic pentru economia românească.  

 

Cu deosebită considerație, 

 

Christina Verchere 

Lider – Grupul de lucru pe Energie 

Coaliţia pentru Dezvoltarea României 

 


