EXPUNERE DE MOTIVE
la Legea energiei electrice
În societatea modernă, energia electrică reprezintă un element
de bază pentru activitatea şi dezvoltarea continuă economico-socială a
oricărei ţări evoluate.
Sectorul energiei electrice este reglementat de dispoziţiile
cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1998 privind
energia electrică şi termică, precum şi de dispoziţiile cuprinse în
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în
domeniul Energiei – ANRE, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 99/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Procesul de trecere la economia de piaţă în sectorul energetic
este în derulare, dar unele dispoziţii legale de reglementare în domeniu
se suprapun, generând o serie de disfuncţionalităţi în crearea
fondurilor de investiţii şi în atragerea de capital pentru înfiinţarea sau
dezvoltarea obiectivelor energetice, în adaptarea la modificările
intervenite în regimul de proprietate a bunurilor, precum şi în
desfăşurarea serviciilor în sector. Apare astfel necesitatea creării unui
cadru juridic de reglementare adecvat şi unitar a activităţilor de
producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei electrice,
avându-se în vedere satisfacerea intereselor publice şi private, potrivit
principiilor economiei de piaţă, a pieţei de energie şi a preluării
integrale a directivelor comunitare.
Prezenta lege reglementează, în principal:
- alimentarea cu energie electrică în condiţiile de asigurare a
cantităţii şi a calităţii necesare consumului;
- stabilirea unor preţuri şi tarife care să contribuie la dezvoltarea
economică a sectorului energetic şi echilibrarea intereselor agenţilor
economici producători, transportatori, furnizori şi distribuitori cu cele
ale consumatorilor;
- participarea investitorilor în sector în scopul stimulării
concurenţei;
- activităţile cu caracter de monopol natural în sector.
Totodată, sunt stabilite autorităţile cu atribuţii în domeniu şi
delimitarea competenţelor acestora, politica energetică, prevederi
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speciale cu privire la acordarea autorizaţiilor, licenţelor şi
concesiunilor, reglementări privind activităţile de producere, transport,
furnizare şi distribuţie a energiei electrice, a utilizării surselor de
energie regenerabilă, precum şi sancţiuni.
Cu privire la autorităţi, se desemnează Ministerul Industriei şi
Resurselor ca autoritate de stat în sector, elaborator al strategiilor şi
politicilor energetice; Autoritatea Naţională de Reglementare în
domeniul Energiei – ANRE, instituţie publică de interes naţional, cu
personalitate juridică, autonomă, aflată în coordonarea Ministerului
Industriei şi Resurselor, cu atribuţii de emitere a legislaţiei secundare
specifice; consiliile locale şi Consiliul General al municipiului
Bucureşti, ca autorităţi locale cu atribuţii specifice.
Referitor la acordarea autorizaţiilor, licenţelor şi concesiunilor în
sector, reglementările vor permite înfiinţarea de noi capacităţi
energetice, exploatarea comercială a acestora, furnizarea energiei
electrice, dreptul şi obligaţia de exploatare a unui bun, a unei activităţi
sau a unui serviciu public printr-un contract de concesiune.
Prin consacrarea principiului de liberalizare a pieţei de energie,
cu preluarea integrală a prevederilor Directivei 96/92 EC, s-a urmărit
separarea activităţilor de producere, transport, distribuţie şi furnizare
în vederea asigurării transparenţei şi competitivităţii în sectorul
energiei electrice, generalizarea accesului reglementat la reţelele de
transport şi distribuţie şi deschiderea pieţei prin acreditarea
consumatorilor eligibili. Astfel s-a realizat armonizarea legislaţiei
sectorului energetic cu prevederile comunitare.
Faţă de cele prezentate, Parlamentul României a adoptat Legea
energiei electrice.

