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Proiectul legii energiei nu corespunde în totalitate principiilor si standardelor
europene

Proiectul legii energiei, în forma în care a fost aprobat de Guvern în cursul saptamânii trecute si transmis
catre Parlamentul României, face parte din masurile de transpunere a Directivei 2009/72/CE privind
normele comune pentru piata interna a energiei electrice si de abrogare a Directivei 2003/54/CE (în
continuare „Directiva 2009/72/CE”).
Directiva 2009/72/CE face parte din asa-numitul „al treilea pachet energetic”, ale carui obiective principale
constau în:
• Asigurarea unei separari efective a operatorilor de transport si sistem de activitatile de productie si furnizare;
• Asigurarea unui climat concurential pentru companiile europene si cele din state terte;
• Liberalizarea pietei de energie electrica;
• Asigurarea independentei autoritatilor nationale de reglementare.
Directiva 2009/72/CE trebuia transpusa de catre statele membre pâna la data de 3 martie 2011, împotriva statului
român fiind deja initiata procedura de infringement de catre Comisia Europeana în cursul anului 2011.
Principalele modificari aduse de proiectul de lege vizeaza alegerea modelului „operator de sistem independent”, în
ceea ce priveste separarea efectiva a acitvitatilor de transport de cele legate de producerea si furnizarea energiei
electrice, renuntarea la tarifele reglementate pentru consumatorii finali si dezvoltarea pietei concurentiale de
energie electrica si întarirea independentei autoritatii române de reglementare.
Cu privire la ultimele doua aspecte reglementate de noul proiect de lege, împotriva statului român au fost
declansate, în trecut, proceduri de infringement, datorita nerespectarii dispozitiilor comunitare corespunzatoare.
Din acest punct de vedere, se pune problema daca si în ce masura noul proiect de lege remediaza neajunsurile
legislatiei în vigoare în acest moment, respectiv Legea nr. 13/2007.
Preturile reglementate
Conform proiectului de lege, piata de energie electrica va fi în continuare formata din segmentul concurential si
segmentul reglementat, cresterea ponderii segmentului concurential realizându-se gradat. Astfel, furnizarea
energiei electrice în conditii reglementate se va realiza pentru clientii non-casnici pâna la data de 31 decembrie
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2013, iar pentru clientii casnici, pâna la data de 31 decembrie 2015.
Potrivit acestui proiect, un calendar de eliminare treptata va fi elaborat pentru perioada 2012-2015, tinând seama
de posibilele efecte negative ale eliminarii preturilor reglementate astfel încât acestea sa fie cât mai putin resimtite
de clienti.
Mentinerea preturilor reglementate pâna cel putin la data de 31 decembrie 2015 ridica însa serioase semne de
întrebare cu privire la conformitatea noii legi cu prevederile Directivei 2009/72/CE. Nu trebuie neglijat faptul ca
una din premisele esentiale ale celui de-al treilea pachet energetic consta în existenta unei piete deschise în
totalitate, care permite tuturor consumatorilor sa îsi aleaga liber furnizorii si tuturor furnizorilor sa îsi livreze liber
produsele clientilor. Mai mult, deschiderea pietei de energie electrica ar trebui sa fie efectiva începând cu data de 1
iulie 2007.
Or, amânarea eliminarii preturilor reglementate pâna la sfârsitul anului 2015 apare în contradictie cu premisele
liberalizarii complete a pietei. In plus, în situatii de dezechilibre majore între cerere si oferta si disfunctionalitati
evidente ale pietei de energie electrica, autoritatea de reglementare poate limita cresterea excesiva a
preturilor/tarifelor sau blocarea acestora pentru o perioada de maxim 6 luni. Aceasta perioada poate fi prelungita
succesiv pentru durate de cel mult 3 luni, cât timp persista circumstantele care au determinat adoptarea respectivei
decizii.
Reglementarea acestui tip de interventie a autoritatii de reglementare, generalitatea descrierii situatiei în care
interventia este permisa, aduce o noua constrângere libertatii de formare a preturilor. În acest sens ar trebui
analizata jurisprudenta Curtii Europene de Justitie cuprinsa în hotarârea Federutility.
Este de asemenea interesant de notat ca operatorii economici care vor practica preturi si tarife reglementate sunt
obligati sa prezinte autoritatii de reglementare costurile si veniturile realizate separat din activitatile care fac
obiectul licentelor acordate în structura stabilita de aceasta.
Toate aceste elemente sunt de natura a evidentia o lipsa a coerentei proiectului de lege raportat la principiile
existente în legislatia europeana în ceea ce priveste liberalizarea pietei de energie electrica.
Independenta autoritatii de reglementare
Importanta independentei autoritatilor de reglementare nationale este subliniata în însasi considerentele Directivei
2009/72/CE, care subliniaza ca eficacitatea reglementarilor în domeniul pietei de energie electrica este afectata de
lipsa de independenta a autoritatilor de reglementare nationale fata de autoritatile publice centrale. În acest sens, la
nivel comunitar, independenta autoritatilor de reglementare este privita atât din punct de vedere juridic si
functional, cât si al personalului cu functii de conducere din cadrul lor.
Fata de dispozitiile Legii nr. 13/2007, proiectul de lege aduce o evidenta îmbunatatire cu privire la acest aspect,
însa aparent nu suficienta.
Ca puncte pozitive, trebuie notat faptul ca autoritatea româna de reglementare – ANRE – este reglementata ca
autoritate administrativa autonoma cu personalitate juridica si patrimoniu propriu. Finantarea cheltuielilor curente
si de capital ale ANRE se realizeaza integral din venituri proprii. În plus, regulamentul de organizare si functionare
se aproba de catre presedintele ANRE.
Spre deosebire de reglementarea în vigoare, conducerea ANRE se asigura de catre un presedinte si un
vicepresedinte care nu mai sunt numiti în mod direct de catre prim-ministru. Cu toate acestea, presedintele si
vicepresedintele sunt numiti de presedintele României, la propunerea prim-ministrului.
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Tot presedintele României este cel care numeste membri Comitetului de Reglementare din cadrul ANRE, la
propunerea presedintelui ANRE si a ministrului de resort, dupa audierea candidatilor în Comisia pentru industrii si
servicii din Camera Deputatilor, respectiv în Comisia economica, industrii si servicii din cadrul Senatului.
Prim-ministrul este cel care numeste, prin decizie, pe membri Consiliului Consultativ al ANRE, consiliu care are
rolul de a armoniza interesele operatorilor economici din sectorul energiei electrice si al gazelor naturale cu cel al
consumatorilor. Opiniile emise de Consiliul consultativ nu au caracter obligatoriu pentru Comitetul de
reglementare.
Prin urmare, rolul puterii executive si al pârghilor existente între aceasta si autoritatea de reglementare nu este
eliminat în totalitate din noua lege. Desi, din punct de vedere functional, prin proiectul de lege, s-a înregistrat o
întarire a independetei ANRE, ceea ce poate pune probleme este, în continuare, independeta din perspectiva
personalului cu functii de conducere al autoritatii de reglementare.
Ca o sinteza asupra aspectelor particulare prezentate pe care le aduce proiectul legii energiei electrice, se poate
afirma ca desi acesta reprezinta o îmbunatatire a legislatiei în vigoare, nu corespunde în totalitate exigentelor
dreptului comunitar.
Niculeasa Law Office este un cabinet de avocatura de tip boutique specializat în drept fiscal si în domeniile
reglementate, oferind atat servicii de consultanta, cât si de reprezentare a clientilor în fata instantelor
judecatoresti si arbitrale.
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