
Notă informativă 
 la proiectul Hotărârii ANRE cu privire la aprobarea Regulamentului  

privind Registrul participanților la piața angro de gaze naturale 
 

1.  Denumirea autorului responsabil de elaborarea proiectului 

   Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică 

2.  Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalitățile urmărite 
În contextul modificărilor operate la Legea cu privire la gazele naturale nr. 108/2016 în care s-au 

transpus prevederile Regulamentului UE nr. 1227/2011 privind integritatea și transparența pieței 
angro de energie (Regulamentul REMIT), Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică 
(ANRE) are obligaţia de a aproba Regulamentul cu privire la Registrul participanților la piața angro 
și de a institui Registrul respectiv, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii. 

Conform art. 941 din Legea 108/2016 cu privire la gazele naturale, participanții la piața angro a 
gazelor naturale care efectuează tranzacții cu produse energetice angro sau care manifestă interesul 
de a participa la astfel de tranzacții prin intermediul notificărilor de tranzacționare sunt obligați să se 
înregistreze în Registrul participanților la piața angro. Procedura de înregistrare și modul de 
actualizare a Registrului participanților la piața angro se stabilesc într-un regulament elaborat și 
aprobat de Agenție. 

În baza prevederilor Legii nr. 108/2016, au fost identificate 3 aspecte esențiale care impun 
demararea procedurii de elaborare a proiectului Regulamentului dat: 

● aspectul general – în prezent, cadrul normativ de reglementare nu conține prevederi și reguli 
specifice pentru a asigura monitorizarea integrităţii şi transparenţei pieţei angro de gaze naturale de 
către structurile naționale și internaționale, conform cerinţelor Regulamentului REMIT. 

● aspectul special – lipsa procedurii de înregistrare a participanților la piața angro și a modului 
de actualizare a Registrului participanţilor la piaţa angro de gaze naturale, conform formatului și 
cerințelor stabilite în cadrul Comunității Energetice; 

Obiectivele urmărite la elaborarea proiectului: 
 executarea prevederilor legislaţiei primare; 
 crearea şi funcționarea unui sistem armonizat de înregistrare a participanților pe piața angro de 

gaze naturale;  
 creșterea transparenței pieţei angro de gaze naturale, concurenţei efective și combaterea 

manipulărilor pe piață, în beneficiul consumatorului final; 
 intensificarea colaborării cu alte autorități de reglementare ale altor state şi Comitetul de 

Reglementare al Comunităţii Energetice, în special cu privire la monitorizarea pieței de gaze naturale.

3. Principalele prevederi ale proiectului 

Proiectul de Regulament reglementează procedura de înregistrare și modului de actualizare a 
Registrului participanților la piaţa angro de gaze naturale, precum şi modelele de raportare conform 
cerințelor stabilite în cadrul Comunității Energetice. 

Proiectul reglementează procedura de înregistrare a participanților la piață care efectuează 
tranzacții cu produse energetice angro sau care manifestă interesul de a intra în astfel de tranzacții prin 
intermediul notificărilor de tranzacționare. 

Conform proiectului, ANRE are obligaţia de a institui Registrul participanților la piața, utilizând 
cerințele stabilite în cadrul Comunității Energetice, precum și în conformitate cu cerințele stabilite în 
Legea nr.108/2016 cu privire la gazele naturale. Participanții pieței angro de gaze naturale vor avea 
obligaţia de a se înregistra în Registrul participanților la piața angro, deţinut de ANRE. Agenţia va 
aplica formatul de înregistrare elaborat de Comitetul de reglementare al Comunității Energetice. La 
fel, proiectul regulamentului stabileşte şi modul de actualizare /modificare a datelor de înregistrare şi 
anularea înregistrării participanților la piața angro a gazelor naturale.  

Participanţii pieţei vor avea posibilitatea să informeze ANRE şi Comitetul de reglementare a 
Comunităţii Energetice despre utilizarea informațiilor privilegiate la încheierea tranzacțiilor, acțiunile 
de manipulare a piaței gazelor naturale. 

Totodată proiectul prevede şi modelele de raportare conform cerințelor stabilite în cadrul 
Comunității Energetice, inclusiv: 



1. formatul de raportare a unui comportament suspect pe piața angro de gaze naturale sau orice 
potențiale încălcări ale Legii nr. 108/2016;  

2. formatul de prezentare a informaţiilor cu privire la tranzacţiile participanților la piața angro 
cărora nu li se aplică interdicțiile privind tranzacțiile bazate pe informații privilegiate stabilite la art. 
971 din Legea nr. 108/2016; 

3. formatul de notificare ANRE de către participanţii la piața gazelor naturale care decid să amâne 
publicarea unor informații privilegiate în condiţiile art. 972 din Legea nr. 108/2016;  

4. modelul Acordului de confidențialitate reciprocă încheiat între ANRE şi alte autorităţi de 
reglementare din alte ţări. 

4. Fundamentarea economico-financiară 
Referitor la costurile implementării proiectului Regulamentului, se estimează că ANRE va suporta 

cheltuieli în legătură cu crearea și menținerea Registrului participanților la piața angro de gaze 
naturale.  

Participanții la piață nu vor suporta costuri operaționale suplimentare pentru conformarea cu 
cerințele proiectului de act normativ, comunicarea şi actualizarea datelor acestora fiind realizată prin 
intermediul căilor electronice oficiale sau în formă scrisă.  

Beneficiile implementării prevederilor privind transparența și integritatea pieței gazelor naturale 
sunt net superioare cheltuielilor ce se estimează a fi suportate de ANRE. 
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Hotărârea ANRE cu privire la aprobarea Regulamentului privind Registrul participanților la piața 
angro va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, avînd în vedere termenii restrânși în 
care ANRE este obligată să instituie Registrul participanților la piața angro. 
6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Proiectul Regulamentului privind Registrul participanților la piața angro de gaze naturale a fost 
publicat pe pagina oficială al ANRE și urmează a fi consultat cu participanții la piața gazelor naturale, 
autoritățile relevante și alte părți interesate în conformitate cu Legea nr. 239/2008 privind transparența 
în procesul decizional şi Legea nr. 100/2017 privind actele normative. 

În acest context, Agenția va consulta Analiza Impactului şi proiectul Regulamentului cu Ministerul 
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Consiliul Concurenței, titularii de licențe pentru furnizarea 
gazelor naturale, traderi (utilizatori de sistem), ECRB. 

Propunerile şi obiecțiile recepționate vor fi incluse în sinteza obiecțiilor şi propunerilor.  
7. Constatările expertizei anticorupție

 
8. Constatările expertizei juridice 
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