Sinteza propunerilor și obiecțiilor prezentate referitor la
proiectul cu privire la modificările ce se introduc în anexa la Hotărîrea Consiliului de administrație al ANRE nr.376/2017 din 28.09.2017
Punctul
propus spre
modificare

Pct. 3

Pct. 5

Text conform proiectului

Redacţia propusă de titularul de licență
care a prezentat avizul

S.A. „ENERGOCOM” (Aviz nr. 760 din 25.05.2018)
3. La punctul 4, noțiunea ”registru al P. 4 al regulamentului stabileşte că
garanțiilor de origine” va avea următorul „deținător al garanţiei de origine - persoana
înregistrata in Registrul garanţiilor de
cuprins:
origine ... ”.
”registru al garanţiilor de origine – registru
unic instituit în format electronic şi
Energocom: Dacă deţinător al garanţei de
actualizat de furnizorul central de energie
origine (GO) poate fi doar persoana juridică,
electrică, în care se înregistrează
acest fapt urmează a fi indicat direct.
producătorii de E-SRE, garanţiile de origine
emise pentru E-SRE produsă de producătorii
respectivi şi livrată în reţele electrice,
precum şi alte informaţii necesare în
procesul de emitere, transfer, utilizare,
anulare şi recunoaştere a garanţiilor de
origine”
La punctul 6, cuvintele ”Producătorii
eligibili de E-SRE” se substituie cu
”Producătorii de E-SRE”, iar ”operatorului
de sistem eliberarea” cu ”furnizorului central
emiterea”

P. 6 al regulamentului: ,producătorii de ESRE. care beneficiază de una din schemele
de sprijin stabilite in Legea privind
promovarea utilizării energiei din surse
regenerabile sunt obligați sa solicite
furnizorului central emiterea garanțiilor de
origine pentru energia electrică produsa de
centralele electrice in raport cu care
beneficiază de schemele de sprijin
respective".
Energocom: Nu este clar dacă producătorii
actuali de energie din SRE, care au încheiat
contracte cu S.A. „ENERGOCOM",
beneficiază de schemele de sprijin stabilite
in art.34 din Legea nr. 10 din 26.02.2016
privind promovarea utilizării energiei din
surse regenerabile şi, respectiv, daca sunt

Obiecţiile şi argumentele ANRE privind
acceptarea sau respingerea propunerii
Nu se acceptă
Conform art. 21, alin 2) a Legii nr. 10 din
26.02.2016 privind promovarea utilizării energiei din
surse regenerabile activitatea de producere a energiei
electrice din surse regenerabile se desfăşoară în baza
licenţei pentru producerea energiei electrice,
eliberată de Agenția Națională pentru Reglementare
în Energetică în conformitate cu prevederile Legii cu
privire la energia electrică. Art. 14, alin. 1) din legea
nr. 107 din 27.05.2016 cu privire la energia electrică
prevede că licenţele pentru activităţile de producere
şi furnizare a energiei electrice se acordă persoanelor
fizice şi juridice. Prin urmare, persoana căreia i-a
fost emisă sau transferată garanţia de origine poate fi
atât persoanele fizice cât şi persoanele juridice.
Conform art. 34, alin. 11) a l Legii 10/2016
producătorii de energie electrică ce beneficiază de
schema de sprijin stabilită până la intrarea în vigoare
a prezentei legi nu pot aplica schema de sprijin
stabilite la alin. (1), însă, conform art. 45, alin. 2)
aceştia urmează să beneficieze de tariful aprobat,
precum şi de garanţia de achiziționare a întregii
cantităţi de energie electrică livrată în reţelele
electrice, până la expirarea perioadei de 15 ani de la
data aprobării tarifului încheind în acest sens
contract cu furnizorul central de energie electrică.
Garanţiile de origine sunt emise de către furnizorul
central doar în baza solicitării din partea
producătorului. Pentru a obliga producătorii de
energie regenerabilă să solicite garanţiile de origine,
în clauzele contractelor de achiziţionare a energiei
electrice din surse regenerabile este prevăzut că
cantitatea de energie electrică contractată se

Pct. 6

Pct. 8

Punctul 8 va avea următorul cuprins:
”După primirea cererii pentru emiterea
garanţiilor de origine, furnizorul central de
energie electrică este în drept să solicite
operatorului sistemului de transport sau,
după caz, operatorului sistemului de
distribuție să efectueze verificări la centrala
electrică a producătorului respective”

La punctele 10, 11, 19, 22 și 23, cuvintele
”operatorul de sistem” se substituie cu
cuvintele ”furnizorul central de energie
electrică”

Pct. 9

La punctul 11, textul ”iar informațiile
prezentate de producătorul de E-SRE sunt
complete și veridice” se exclude

Pct. 10

Punctul 13 se abrogă

obligaţi să solicite emiterea garanților de
origine. Totodată, consideram oportun de
prevăzut careva acțiuni (deconectarea de la
reţea, anularea schemei de sprijin sau a
tarifului/preţului aprobat de ANRE) in cazul
in care producătorii de E-SRE nu solicită
emiterea garanților de origine in termenele
stabilite de legislaţie.
P.8 al Regulamentului: Furnizorul central de
energie electrica este in drept să solicite
operatorului sistemului de transport sau,
după caz, operatorului sistemului de
distribuţie sa efectueze verificări la centrala
electrica.
Energocom: Aici urmează a fi prevăzut care
este procedura in cazul in care in calitate de
SRE este utilizat biogazul precum şi cine
verifică dacă in procesul de producere a
energiei electrice este folosit anume biogaz.
Propunem suplinirea p.8 cu următoarea
prevedere: „1a necesitate, furnizorul central
este in drept sa solicite
companiilor/instituțiilor specializate sau
operatorilor sistemului de gaze sa efectueze
verificări la centrala electrica".
P.10 al Regulamentului: .furnizorul central
de energie electrica este in drept să ceară
producătorului de E-SRE prezentarea de
informaţii suplimentare care să ateste faptul
că respectiva cantitate de energie electrică,
a fost produsa din SRE .

confirmă prin garanţiile de origine.
Deconectarea de la reţea şi anularea schemei de
sprijin nu ţin de Regulamentul privind garanţiile de
origine pentru energia electrică produsă din surse
regenerabile de energie.
Nu se acceptă
Regulamentul privind garanţiile de origine pentru
energia electrică produsă din surse regenerabile de
energie stabileşte procedura de solicitare, condiţiile
de emitere, de transferare, utilizare, anulare şi de
recunoaştere a garanţiilor de origine emise de
autorităţile statelor membre ale Uniunii Europene
(UE) şi de autorităţile ţărilor care sunt parte a
Comunităţii Energetice. Furnizorul central de
energie electrică, are atribuţia de a confirma
veridicitatea faptului că energia electrică este
produsă din surse regenerabile, având dreptul
conform pct. 10 al Regulamentului să solicite
informaţii suplimentare în aceste sens de la
producător.

Modificarea pct. 10 a Regulamentului privind
garanţiile de origine pentru energia electrică produsă
din SRE prevede doar transmiterea dreptului
respectiv de la operatorul de sistem la furnizorul
central de energie electrică, pentru a respecta
prevederile Legii 10/2016.

Energocom: Termenul „informații
suplimentare” poate fi interpretat absolut
diferit şi considerăm că acesta urmează a fi
concretizat şi exemplificat.
P.11 după cuvântul Regulament de adăugat
Se acceptă parţial
,şi dacă informaţia prezentată atesta faptul că Se menţine sintagma iniţială.
respectiva cantitate de energie electrica a
fost produsa din SRE”.
De actualizat numerotarea punctelor, întrucât Punctul 13 din Regulamentul privind garanţiile de

in proiectul
urmează 14.

Pct. 12

Pct. 13

Pct. 16

Pct. 18

Regulamentului

după

12 origine pentru energia electrică produsă din SRE
urmează a fi abrogat conform proiectului de
modificare şi completare.
Punctul 21 va avea următorul cuprins:
..In cazul în care cererea pentru emiterea Punctul 21 din Regulamentul privind garanţiile de
”În cazul în care cererea pentru emiterea garanției de origine este incompletă ... origine pentru energia electrică produsă din SRE
garanţiei de origine este incompletă, dacă furnizorul central de energie electrică refuză prevede un drept al furnizorului central. Furnizorul
producătorul de E-SRE nu prezintă în emiterea garanției de origine."
central urmează să decidă cum utilizează acest drept.
termenul stabilit informaţia solicitată şi/sau
dacă nu permite accesul personalului Energocom: Termenul „cerere incompleta”
operatorului de sistem la centrala electrică în poate fi interpretat diferit, din care cauză
vederea inspectării acesteia conform pct.8 consideram necesar a concretiza ce
din prezentul Regulament, furnizorul central presupune acesta, de ex. - daca nu sunt
de energie electrică refuză emiterea garanției indicate datele de contact ale producătorului
de origine. În termen de 3 zile de la luarea (date, pe care furnizorul central le cunoaşte)
deciziei privind refuzul emiterii garanţiei de sau careva date irelevante, in acest caz.
origine, furnizorul central de energie furnizorul central este obligat, sau nu, să
electrică este obligat să-i expedieze refuze eliberarea GO?
producătorului de E-SRE, inclusiv prin
intermediul poştei electronice, o notificare
scrisă privind refuzul de emitere a garanţiei
de origine, cu indicarea motivelor refuzului.”
La punctul 25, cuvintele ”operatorii de
P. 25 al Regulamentului alin. (1): ..Garanțiile Considerăm necesar de a argumenta propunerea
sistem” se substituie cu cuvintele ”furnizorul de origine emise de furnizorul central de
respectivă.
central de energie electrică”.
energie electrică pot fi transferate ... : 1) de
Posibilitatea de transfer a garanţiilor de origine nu a
la un producător la alt producător de energie fost modificată odată cu aprobarea Legii 34/2018.
electrică - consideram necesar a fi exclus.
Garanţiile de origine pot fi utilizate atît ţara în care
energia a fost produsă cît şi în alte ţări din UE sau
Comunitatea Energetică. Obligaţia de procurare a
energiei electrice generate de centralele ce utilizează
SRE în alte ţări poate fi impusă producătorilor şi nu
furnizorilor. Prin urmare posibilitatea de transfer de
la producător la producător trebuie să rămînă
La punctul 38, cuvintele ”operatorului de P. 38 al proiectului: după cuvântul „vedere" Obligaţia producătorului de a solicita emiterea
sistem” se substituie cu ”furnizorului central de adăugat „solicitării"
garanţiilor de origine este prevăzută în a doua frază
de energie electrică”
de la punctul 38 din Regulamentul privind garanţiile
de origine pentru energia electrică produsă din SRE
La punctul 40, după cuvintele „în p. 40 al regulamentului: .ANRE este in drept Conform art. 31 alin. 3) a Legii 10/2016 garanţiile de
conformitate cu pct. 57” se completează cu să solicite anularea garanției de origine origine se emit doar la solicitarea producătorului.
cuvintele „din prezentul Regulament”, iar în dacă...".
În cazul în care garanţia de origine este anulată în
propoziția a doua cuvintele ”operatorul de
condiţiile punctului 40, producătorul urmează să
sistem și” se omit
Energocom: Consideram că urmează a fi solicite emiterea unei noi garanţii de origine în
precizată situaţia energiei electrice care a conformitate cu Secţiunea 3 a Regulamentul privind

fost produsă din SRE şi livrată in reţea,
pentru care GO au fost anulate şi urmează a
fi revăzut şi p. 5 al regulamentului. Or,
conform p. 5 al regulamentului, furnizorul
central este obligat să emită GO pentru toată
cantitatea de E-SRE produsă şi livrată in
reţelele electrice, fără careva excepții.
P. 12 al Regulamentului: ,.O garanție de
origine emisă pentru o perioada de timp mai
mare de o lună (pentru un trimestru sau un
semestru) este valabila ... ”.
Energocom: Aici necesita a fi menţionat
faptul daca perioadele de o luna, trei luni şi
şase luni sunt exhaustive sau producătorii
pot solicita şi GO pentru o perioada de doua
sau patru luni, de exemplu.
P. 14 al Regulamentului: ..Garanția de
origine se emite in format electronic pentru
fiecare unitate de E-SRE”.

garanţiile de origine pentru energia electrică produsă
din SRE.

Punctul 12 descrie modul de determinare a
valabilităţii garanţiilor de origine emise. Ținând cont
că conform pct. 14 din Regulament garanţia se emite
pentru fiecare MWh, perioada mai mare este inclusă
pentru a permite eliberarea garanţiilor de origine
pentru instalaţiile mici, a căror producere pe
parcursul unei luni nu depăşeşte un MWh. Astfel,
prevederea pct. 12 nu este restrictivă, furnizorul
urmând să emită garanţiile de origine pentru
perioada care este specificată în cerere de către
producător.
Punctul 14 urmează a fi tratat în contextul punctelor
15 şi 16.
Astfel, garanţia de origine se emite pentru fiecare
unitate de energie electrică produsă (un MWh).

Energocom: Urmează a fi menţionat şi
clarificat următorul fapt - daca un producător
solicita GO de ex. pentru 150 MWh, atunci,
urmează a fi eliberate 150 GO distincte
pentru fiecare MWh şi fiecăreia sa-i fie
atribuit un cod unic sau urmează a fi
eliberata acestui producător doar o singura
GO care sa conțină informaţia că este
eliberată pentru 150 MWh cu intervalul
numerelor în codul unic.
“Garanția de origine ... trebuie sa conțină
cel puțin următoarele informații: 4) locul În cazul în care producătorul deţine mai multe
amplasării ...”.
centrale despre acest fapt se va ţine cont la emiterea
garanţiei de origine, indicând centrala care a produs
Energocom: Consideram că urmează a fi unitatea de E-SRE pentru care se emiterea
prevăzut şi cazul in care un producător are
mai multe centrale electrice in câteva locuri
diferite.
p. 15 al Regulamentului: ..Garanția de Luând în considerare că garanţiile de origine se emit
origine se identifică printr-un cod unic, pentru fiecare unitate de E-SRE (un MWh), numărul

compus din: 1) numărul de ordine care de garanţii emise pe parcursul anului va creşte de la
începe de la numărul „1” in fiecare an".
an la an odată cu creşterea cantităţii de energie
regenerabilă produsă. Numărul de caractere
Energocom: Considerăm că urmează a considerate necesare a fi alocate în cadrul soft-ului
concretiza acest aspect, a stabili concret câte pentru poziţia respectivă va fi atribuit de către
cifre conţine acest cod şi a exemplifica furnizorul central la elaborarea caietului de sarcini
câteva coduri unice, pentru a permite pentru soft-ul respectiv şi nu ţine de prevederile
viitorului soft să opereze automat cu ele.
Regulamentului privind garanţiile de origine
„...codul schemei de sprijin de care
beneficiază
producătorul
de
E-SRE
respectiv, conform specificațiilor din Anexa
nr. 3 la prezentul Regulament...".

Se acceptă
În proiectul de modificare şi completare a
Regulamentului privind garanţiile de origine pentru
energia electrică produsă din surse regenerabile de
energie va fi introdus un punct nou în următoarea
Energocom:
Nu este
clar
pentru redacţie:
producătorii actuali de E-SRE care cod al „În Anexa nr. 3 „Tipul schemei de sprijin/a măsurii
schemei de sprijin de folosit corect.
de suport acordate” se va completa cu rândul nr. 8,
cu denumirea „Schema de sprijin stabilită conform
Legii 160/2007” şi cu atribuirea codului „7”.”
P. 19 al Regulamentului: ,În cazul
centralelor electrice hibrid, ... cota parte a
energiei electrice produse din SRE ... se
determină de către furnizorul central de
energie electrică".
Energocom: Consideram ca urmează a
stabili concret procedura de determinare a
acestei cote parţi.
P. 22 al proiectului. În cazul in care
producătorul de E-SRE refuză de mai multe
ori accesul şi inspectarea centralei electrice
şi nu se emite GO

În conformitate cu art. 7 alin. 4) al Legii 10/2016
contribuţia fiecărei surse de energie electrică, în
cazul centralelor hibrid, se calculează în baza
conţinutului său de energie.

Nu se acceptă
Deconectarea de la reţea atât a centralelor cât şi a
instalaţiilor de utilizare poate fi realizată doar în
condiţiile stipulate în Legea 107/2016 cu privire la
energia electrică.

Energocom: Propunem sa fie prevăzută
posibilitatea deconectării producătorului de
la reţea sau restituirea sumelor primite
pentru energia electrică produsă şi
neconfirmată prin GO.
P. 28 al regulamentului: ..Garanțiile de Mecanismul de transfer al garanţiilor de origine este
origine pot fi transferate şi participanților la descris în Secţiunea 4 din Regulament privind
piața energiei electrice din statele membre garanţiile de origine pentru energia electrică produsă

ale UE şi/sau din ţările parți ale Comunităţii din SRE
Energetice ".
Energocom: Nu este clar mecanismul prin
care se va efectua transferul şi cu ce scop.
P. 37 al proiectului: .furnizorul de energie
electrică este obligat să notifice furnizorul
central şi ANRE despre utilizarea
garanțiilor de origine ... in termen de cel
mult 15 zile calendaristice de la utilizare.”.

Nu se acceptă
Nu este clară necesitatea ajustării termenului
respectiv ținând cont că termenul este prevăzut şi în
redacţia actuală a Regulament privind garanţiile de
origine pentru energia electrică produsă din SRE

Energocom: Termenul de 15 zile este
exagerat de mare, consideram că urmează a
fi specificat că furnizorul de energie electrică
sa execute această obligaţie imediat sau nu
mai târziu de 5 zile calendaristice.
p.53 al regulamentului: „Registrul garanţiilor
de origine trebuie să conţină cel puţin
următoarele informaţii cu privire la
garanţiile de origine: 7) punctul de racordare
la rețelele electrice".

În cazul în care producătorul deţine mai multe
centrale despre acest fapt se va ţine cont la emiterea
garanţiei de origine, indicând centrala care a produs
unitatea de E-SRE pentru care se emiterea, respectiv
şi punctul de racordare a centralei.

Energocom: Considerăm că urmează a fi
prevăzut şi cazul in care un producător are
mai multe centrale electrice şi respectiv
câteva puncte de racordare.
În anexa nr. l a regulamentului se propune
excluderea sintagmei „Numele, prenumele",
înlocuirea sintagmei ,Nr. de înregistrare la
Agenția Servicii Publice" cu sintagma
„IDNO” precum şi a sintagmei „tip SRE”
cu „codul tehnologiei conform anexei nr. 2”.
Energocom: La rubrica „Centrala electrică’"
nu este clar ce anume producătorul trebuie să
indice, spre ex.: tipul centralei, denumirea,
producătorul echipamentului.

În anexa nr. 2 a regulamentului, la p. 6 din

Nu se acceptă
Conform art. 21, alin 2) a Legii nr. 10 din
26.02.2016 privind promovarea utilizării energiei din
surse regenerabile activitatea de producere a energiei
electrice din surse regenerabile se desfăşoară în baza
licenţei pentru producerea energiei electrice,
eliberată de Agenția Națională pentru Reglementare
în Energetică în conformitate cu prevederile Legii cu
privire la energia electrică. Art. 14, alin. 1) din legea
nr. 107 din 27.05.2016 cu privire la energia electrică
prevede că licenţele pentru activităţile de producere
şi furnizare a energiei electrice se acordă persoanelor
fizice şi juridice. Cererea pentru emiterea garanţiei
de origine poate fi completată atât de către persoane
fizice cât şi juridice.
Tabelul prevăzut în anexa nr. 2 a Regulament

tabel se foloseşte noţiunea „Energie
hidraulică", pe când in Legea nr. 10 in
definiţia „energie din surse regenerabile” se
foloseşte noţiunea „energia hidroelectrică”.

privind garanţiile de origine pentru energia electrică
produsă din SRE indică sursele primare de energie
utilizate la producerea energiei electrice. Noţiunea
“hidroelectrică” face referire la tehnologie.

Energocom: Considerăm necesar ajustarea
anexei nr. 2 la prevederile Legii nr. 10.
Se
propune
suplinirea
textului Nu se acceptă
Regulamentului cu un alineat nou in Emiterea garanţiilor de origine pentru energia
următoarea redacţie: „Garanţiile de origine, electrică produsă dă către producătorii de E-SRE
emise de furnizorul central de energie care beneficiază de scheme de sprijin este doar un
electrică la cererea producătorilor de E-SRE, caz particular, care nu diferă de modelul stabilit deja
care au încheiat contracte de achiziţionare a de Regulamentul privind garanţiile de origine pentru
energiei electrice cu furnizorul central, in energia electrică produsă din SRE
contextul schemei de sprijin, se transferă de
către acesta furnizorilor de energie
electrică.”
Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei
Regulamentul privind garanţiile de origine pentru
Comentariu APCSP:
Considerăm oportun ca solicitarea şi energia electrică produsă din SRE deja include
emiterea garanţiilor de origine să fie prevederile respective la punctele 12, 14, 15 şi 16.
organizată cu o periodicitate stabilită (de
exemplu: lunar, trimestrial…) pentru a evita
emiterea garanţiilor de origine pentru aceiaşi
cantitate de energie.
Centrul Național Anticorupție al Republicii Moldova (Aviz nr.06/2-4804 din 23.08.2018)
În conținutul Proiectului nu s-au constatat
factori de risc, care pot genera apariția
riscurilor de corupție.
Ministerul justiției al Republicii Moldova (Aviz nr.04/10178 din 05.09.2018)
La proiectul Hotărârii
Se va revedea referința la Hotărîrea ANRE, Se acceptă
deoarece Hotărîrea nr. 376/2017 a fost
adoptată de Consiliului de administrație al
ANRE.
În clauza de adoptare, de regulă se indică Se acceptă
actul normativ de bază şi nu cel care îl
modifică. Or, potrivit tehnicii legislative,
dispoziţiile de modificare şi de completare se
încorporează, de la data intrării lor în
vigoare, în actul de bază, identificîndu-se cu
acesta. Prin urmare, orice referire la actul de

modificare trebuie raportată la actul de bază.
Suplimentar, la referința la art. 17 din Legea
nr. 34/2018 remarcăm că, în actele de
modificare diviziunile articolelor însemnate
cu numere ordinare exprimate prin cifre
romane și urmate de punct reprezintă puncte
și nu articole după cum este indicat în
proiect.
În pct. 1 al proiectului hotărîrii se va indica Se acceptă
izvorul publicării după următoarea schemă:
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
anul publicării, numărul Monitorului,
numărul articolului) și numărul și data
înregistrării de stat a hotărîrii ce se supune
amendării.
Modificările ce se propun la Hotărîrea nr. Se acceptă
376/2017 se vor expune în cadrul Hotărîrii
Consiliului de Administrațe al ANRE și nu
ca anexă, or, potrivit regulilor tehnici
legislative dacă mai mult de două acte
normative urmează a fi abrogate sau
modificate, listele lor se expun ca anexa la
proiect.
La proiectul cu privire la modificarea Regulamentului
Din denumirea și conținutul proiectului se Se acceptă.
Denumirea
vor exclude cuvintele „și completările”,
proiectului
întrucît potrivit art. 62 alin. (1) din Legea nr.
100 din 22 decembrie 2017 cu privire la
actele
normative, modificarea
actului
normativ constă în schimbarea oficială a
textului actului, inclusiv a dispoziţiilor finale
sau tranzitorii, realizată prin modificări,
excluderi sau completări ale unor părţi din
text.
Astfel,
accepțiunea
termenului
„modificarea” include și completarea actelor
normative.
„La punctul 2, cuvintele ” contribuţia La pct. 2 întru corectitudinea redactării, Se acceptă
Proiectul
modificărilor surselor regenerabile de energie (în cuvîntul „cuvintele” se va substitui cu
continuare - SRE) în structura totală a cuvîntul „textul” deoarece, la schimbarea
Pct.2
surselor de energie electrică utilizate de unor cifre, semne și cuvinte din conținutul
furnizor” se substituie cu cuvintele ” textului unui act normativ, pentru
contribuţia energiei electrice produsă din exprimarea corectă, se menționează despre

Proiectul
modificărilor
Pct.4, 23 și25

Proiectul
modificărilor
Pct.5
Proiectul
modificărilor
Pct.6,11,18 și
25

Proiectul
modificărilor
Pct.9

Proiectul
modificărilor
Pct.11

Proiectul
modificărilor
Pct.14.
Proiectul
modificărilor
Pct.16

surse regenerabile de energie (în continuare substituirea „textului” respectiv.
– SRE) în cantitatea totală de energie
electrică livrată de furnizor”
Pct. 4, 23 și 25 din proiect se vor revedea în
sensul în care, pentru exprimarea normativă
a intenţiei de modificare se nominalizează
expres textul vizat, cu toate elementele de
identificare necesare, iar dispoziţia propriuzisă se formulează utilizându-se cuvintele
„va avea următorul cuprins:” fiind urmată de
redarea noului text
La pct. 5 întru corectitudinea redactării se va
indica că „cuvintele […] se substituie cu
cuvintele”
La pct. 6, 11, 18 și 22 atragem atenția că,
modificarea actului normativ este, de regulă,
expresă, constând în înlocuirea unui text cu
un altul. Prin urmare, redacția pct. 8 se va
prezenta în modul cum se va integra în actul
supus modificării (cu indicarea inclusiv a
numărului de ordine).
La pct. 9 atragem atenția că, odată cu
abrogarea pct. 13 se exclude descifrarea
abrevierii furnizorului central - „(în
continuare - furnizorul central)”. În acest
context, este de remarcat că, potrivit art. 54
alin. (1) lit. i) din Legea nr. 100/2017
exprimarea prin abrevieri a unor denumiri
sau termeni se poate face numai după
explicarea acestora în text, la prima folosire
La pct. 11, avînd în vedere că, în toate
referințe la zile din Hotărîrea nr. 376/2017
este precizat că sunt fie lucrătoare, fie
calendaristice, pentru a exclude confuzia, se
va preciza la care zile se face referință.
Întru redactarea textului potrivit regulilor de
tehnică legislativă se va revedea pct. 14, și
anume se vor utiliza cuvîntul „se exclude” în
loc de „se omite”
La pct. 16 referința la alineat se va substitui
cu referința la subpunct, în conformitate cu
art. 52 alin. (3) din Legea nr. 100/2017

Se acceptă

Se acceptă
Se acceptă

Se acceptă
Descifrarea abrevierii furnizorului central - „(în
continuare - furnizorul central) se va regăsi în Pct.5

Se acceptă.
Se va utiliza în Pct.21 din regulament termenul„ zile
lucrătoareˮ
Se acceptă.

Se acceptă.

Proiectul
modificărilor
Pct.17
Proiectul
modificărilor
Pct.24

La redacția nouă a pct. 39 sbp. 3 abrevierea
„Agenției” se va substitui cu abrevierea
„ANRE”, or, în punctul 23 din Regulamentul
privind garanțiile de origine pentru energia
electrică produsă din surse regenerabile de
energie este indicat că în continuare se va
utiliza anume abrevierea dată (obiecție
valabilă și pentru pct. 22 din proiect.
La pct. 17 atragem atenția asupra inutilității Se acceptă.
completării pct. 40 cu cuvintele „din
prezentul Regulament”.
La pct. 24 redacția poziției cu care se Se acceptă.
propune a fi completată Anexa nr. 3 se va
prezenta sub formă de tabel în modul cum se
va integra în actul supus modificării.
Totodată, titlul anexei se va exclude ca
nefiind necesar, iar verbul „se va completa”
se va expune la timpul prezent.

