Inchide fereastra

Nota de fundamentare - H.G. nr. 553/06-06-2007
Hotărârea Guvernului nr. 553/2007 pentru modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea
licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.540/2004
Publicata în M.Of. nr. 404/15-06-2007

Secţiunea 1
Titlul actului normativ
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în
sectorul energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.540/2004.
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale
În prezent este în vigoare Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei
electrice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.540/2004, care a fost adoptată pe baza dispoziţiilor din
Legea energiei electrice nr.318/2003. Până în prezent, la Regulament a fost adusă o unică modificare, care a
fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1823/2004 pentru majorarea gradului de deschidere a pieţei de
energie electrică.
Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (A.N.R.E.) funcţionează în temeiul prevederilor
Legii energiei electrice nr.13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, cu misiunea de a elabora şi
aplica sistemul de reglementări obligatorii la nivel naţional, necesar funcţionării sectorului şi pieţei energiei
electrice în condiţii de eficienţă, concurenţă, transparenţă şi protecţie a consumatorilor.
Referitor la regimul autorizării, Legea nr.13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, care a intrat în
vigoare la 23 februarie 2007, prevede:
- „Procedura de acordare a autorizaţiilor/licenţelor, termenele şi condiţiile de acordare, constând în: criterii,
limite de putere, atestări, avize, garanţii şi altele asemenea, diferenţiate pe categorii de capacităţi şi
activităţi supuse autorizării, se stabilesc prin regulament elaborat de autoritatea competentă şi aprobat prin
hotărâre a Guvernului”. (art.14 alin.(4));
- „În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, ministerul de resort şi autoritatea
competentă vor elabora, vor modifica şi vor completa regulamentele prevăzute de prezenta lege”. (art.90
alin.(3)).
Având în vedere aceste dispoziţii ale Legii nr.13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, a rezultat că
este oportun ca Regulamentul existent să se modifice, potrivit cadrului legal în vigoare, prin hotărâre a
Guvernului, pentru:
- a menţine, prin continuitate, o tratare similară a solicitanţilor de autorizaţii şi/sau licenţe, în raport cu cei
care s-au aflat anterior în această calitate;
- a permite respectarea obiectivului şi termenului precizat la art. 90 alin. (3) din Legea nr.13/2007, cu
modificările şi completările ulterioare.
2. Schimbări preconizate
A.N.R.E. a redactat prezenta hotărâre a Guvernului privind modificarea şi completarea Regulamentului
pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.540/2004 şi modificat prin Hotărârea Guvernului nr.1823/2004. Prin proiectul care se supune aprobării,
se propun, în principal, următoarele modificări şi completări la Regulamentul în vigoare:
- extinderea acordării de autorizaţii de înfiinţare, pentru lucrările de realizare sau de retehnologizare de
capacităţi de producere a energiei electrice/electrice şi termice în cogenerare, în domeniul capacităţilor cu
puterea electrică instalată de la 1 până la 10 MW;
- creşterea nivelului valoric al resurselor financiare, pentru care solicitantul unei licenţe pentru furnizarea de
energie electrică trebuie să facă dovada disponibilităţii, de la echivalentul a 100.000 euro, la echivalentul a
500.000 euro, luând în considerare maturizarea pieţei concurenţiale de energie electrică şi exigenţele privind
viabilitatea participanţilor la această piaţă;
- includerea nivelului valoric al resurselor financiare, în echivalentul a cel puţin 500.000 euro, pentru care
solicitantul unei licenţe pentru activitatea de operator al unei/unor pieţe centralizate de energie electrică

trebuie să facă dovada disponibilităţii;
- simplificarea procedurii de acordare a licenţelor pentru exploatarea capacităţilor energetice deţinute de
către micii producători;
- stabilirea modalităţii de obţinere a prelungirii/extinderii duratei de valabilitate a licenţelor;
- includerea unor prevederi de natură a permite luarea în evidenţa A.N.R.E. a unor titulari de licenţă de
furnizare din alte ţări şi a accepta ca aceştia să desfăşoare activitatea respectivă în România, în condiţiile
existenţei unor acorduri interstatale privind recunoaşterea mutuală a licenţelor de acest tip, având în vedere
calitatea de membru al Uniunii Europene a statului nostru.
Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al actului normativ
1. Impactul macro-economic
Prezentul act normativ nu are impact macro-economic.
2. Impactul asupra mediului de afaceri
Prezentul act normativ contribuie la întărirea mediului de afaceri, inclusiv prin creşterea exigenţei cu privire
la viabilitatea financiară a operatorilor economici cărora li se pot acorda licenţe pentru furnizarea de energie
electrică, în scopul de a asigura, şi pe această cale, o protecţie pentru consumatorii care pot deveni clienţi ai
operatorilor economici respectivi.
3. Impactul social
Prezentul act normativ nu are impact social.
4. Impactul asupra mediului înconjurător
Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului înconjurător.
Secţiunea a 4-a
Impactul asupra bugetului general consolidat, pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe
5 ani)
Prezentul act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.
Secţiunea a 5-a
Efectele actului normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Proiecte de acte normative suplimentare
a. Acte normative care se modifică
Prezentul act normativ aduce modificări la Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în
sectorul energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.540/2004, cu modificările ulterioare.
b. Acte normative care se abrogă
Prezentul act normativ nu include dispoziţii prin care să se abroge alte acte normative.
c. Acte normative necesar a fi elaborate
În vederea implementării prezentului proiect de act normativ, nu este necesară elaborarea altor acte
normative.
2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară.
Prezentul act normativ nu transpune şi nici nu implementează un act comunitar.
3. Decizii ale Curţii Europene şi alte documente comunitare relevante.
Prezentul act normativ respectă standardele europene în ceea ce priveşte elaborarea actelor normative la
nivelul Uniunii Europene.
4. Evaluarea conformităţii cu legislaţia comunitară
Prezentul act normativ nu transpune şi nici nu implementează un act comunitar. De asemenea, proiectul de
act normativ nu încalcă prevederile legislaţiei comunitare.
5. Alte acte sau documente internaţionale din care decurg angajamente.

Prezentul proiect de act normativ nu face referire la nici un document internaţional din care să decurgă
angajamente.
Secţiunea a 6-a
Consultările derulate în vederea elaborării actului normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de cercetare şi alte
organisme implicate.
Acest act normativ a fost supus dezbaterii publice, făcându-l accesibil, ca document de discuţie, pe pagina
de internet a A.N.R.E., cu indicarea modalităţii de comunicare a opiniilor. De asemenea, A.N.R.E. a anunţat
unor autorităţi centrale interesate, unor operatori economici din sector, precum şi unor potenţiali solicitanţi
de autorizaţii/licenţe includerea acestui proiect pe pagina sa de internet. Proiectul de act normativ a fost
supus aprobării Comitetului de reglementare al ANRE.
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a modului în care
activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ.
Alegerea organizaţiilor cu care a avut loc consultarea s-a făcut luând în considerare dispoziţiile Legii energiei
electrice nr.13/2007, cu privire la autorităţi şi competenţe, precum şi interesul manifestat de operatorii
economici din sectorul şi piaţa energiei electrice pentru regimul autorizării, care este stabilit de această lege
şi procedura prin Regulamentul obiect al prezentului act normativ.
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act
normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind
procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea
proiectelor de acte normative.
Prezentul act normativ nu are ca obiectiv activităţi ale acestor autorităţi.
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente
Prevederile prezentului act normativ nu se referă la domeniile de activitate aflate în coordonarea consiliilor
interministeriale permanente.
5. Informaţii privind avizarea de către: Consiliul Legislativ, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, Consiliul
Economic şi Social, Consiliul Concurenţei, Curtea de Conturi.
Proiectul actului normativ a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ prin avizul nr657/28.05.2007.
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea actului normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ
Nu este cazul.
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării
proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii
biologice
Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului înconjurător.
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice
centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente
Actul normativ va fi pus în aplicare în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fără a fi nevoie de
înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor celor deja existente.
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