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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

 
 

 
Secţiunea 1                                                                 
Titlul proiectului de act normativ 
 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor 
cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici  
 
Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ                                
 
1. Descrierea situaţiei 
actuale        

         Programul de iarnă în domeniul energetic pentru 
perioada octombrie 2011 ÷ martie 2012 prevede atât 
estimarea cantităţilor de energie electrică şi termică 
necesare a fi produse, cât şi livrările, consumurile şi 
stocurile de combustibili, eşalonate lunar pentru 
perioada precizată, în scopul asigurării funcţionării 
centralelor termoelectrice şi electrice de termoficare. 
         Capacitatea utilă reală de stocare a combustibililor 
din centrale este ocupată de stocurile rezervă de stat în 
proporţie de 70% la cărbune, respectiv 50% la păcură, 
iar, în cazul unor operatori economici, capacitatea de 
stocare este ocupată în proporţie de cca. 90%. Pentru 
îndeplinirea prevederilor din program referitoare la 
livrările de combustibili, este necesar ca spaţiile de 
depozitare să fie disponibile într-un procent cât mai 
mare pentru stocurile utile ale centralelor.  
        De asemenea, achiziţionarea de combustibili în 
această perioadă conduce la blocarea unor sume de bani, 
la degradarea cărbunelui stocat şi la blocarea spaţiului 
de depozitare al centralelor.  
         

1ˆ1. Proiecte de acte Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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normative care transpun 
legislaţia comunitară sau 
creează cadrul pentru 
aplicarea directă a 
acesteia. 
2. Schimbări preconizate                      Pornirea instalaţiilor de termoficare pentru 

asigurarea cu agent termic a populaţiei, cât şi creşterea 
consumului de energie electrică pe perioada de iarnă 
determină creşterea consumurilor medii zilnice de 
combustibili.  
       Urmare perioadei de deficit hidrologic, încă din luna 
iunie producătorii de energie electrică din termocentrale 
au fost nevoiţi să suplimenteze producţia pentru 
acoperirea consumului intern de energie al ţării. Având 
în vedere şi prognoza de creştere a consumului de 
energie electrică faţă de anul precedent, se impune 
asigurarea necesarului de cărbune şi păcură pentru 
funcţionarea în condiţii de siguranţă a Sistemului 
Electroenergetic Naţional. 
       Aceste măsuri constituie o situaţie extraordinară şi 
vizează interesul general şi imediat, motivând 
promovarea unei ordonanţe de urgenţă în condiţiile 
art.115 alin.(4) din Constituţia României, republicată.   
       Caracterul de urgenţă este justificat de necesitatea 
adoptării unor măsuri pentru corelarea consumurilor de 
energie electrică şi termică potrivit Programului de iarnă 
în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în 
condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului 
Electroenergetic Naţional în perioada 1 octombrie 2011 
– 31 martie 2012, cu necesarul de combustibili, precum 
şi evitarea eforturilor financiare mari pentru producătorii 
de energie electrică, care ar avea influenţe negative 
asupra preţului de cost al energiei electrice. 
       Astfel, se impune promovarea unui act normativ 
pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, cu titlu de 
împrumut, până la 31 octombrie 2012, a unor cantităţi de 
cărbune energetic şi păcură pentru unele centrale 
electrice şi termice aflate sub autoritatea Ministerului 
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri sau din 
administrarea Consiliilor Judeţene şi/sau Locale.  
       Neluarea acestor măsuri urgente pune în pericol 
funcţionarea sigură şi stabilă a Sistemului 
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Electroenergetic Naţional. 
3. Alte informaţii              - 
Secţiunea a 3-a 
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ                     
1. Impactul 
macroeconomic              

Prin împrumutul acordat societăţile comerciale vor asigura 
continuitatea activităţilor economice. 

1ˆ1. Impactul 
asupra mediului 
concurenţial şi 
domeniul 
ajutoarelor de 
stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul 
asupra mediului 
de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul 
social                     

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impactul 
asupra mediului      

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte 
informaţii                     

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
 

 
Secţiunea a 4-a 
 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 
pentru anul curent, cat şi pe termen lung (pe 5 ani)    
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
 
Secţiunea a 5-a 
 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
1. Măsuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor proiectului de 
act normativ: 
a) acte normative în vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrării în vigoare a proiectului de act 
normativ; 
b) acte normative ce urmează a fi 
elaborate în vederea implementării 
noilor dispoziţii. 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 
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2. Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia comunitara în 
cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare  

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării 
directe a actelor normative 
comunitare. 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau 
documente internaţionale din care 
decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

6. Alte informaţii  
 
Secţiunea a 6-a   
 
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ                                                        
1. Informaţii privind procesul de 
consultare cu organizaţii 
neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate 

Menţionăm ca s-a respectat procedura 
prevăzută de Legea nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia 
publică. 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect . 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 
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Guvernului nr. 750/2005 privind 
interministeriale permanente         
5. Informaţii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare a 
Ţării  
c) Consiliul Economic şi Social    
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ urmează a fi 
avizat de: 

- Consiliul Legislativ 
 
 

6. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

 
Secţiunea a 7-a 
 
Activităţi de informare publica privind elaborarea şi implementarea 
proiectului de act normativ  

1. Informarea societăţii civile cu 
privire la necesitatea elaborării 
proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

3. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

 
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 competentelor 
instituţiilor existente     

Proiectul de act normativ va fi pus în 
aplicare de Ministerul Administraţiei şi 
Internelor prin Administraţia Naţională a 
Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale. 

2. Alte informaţii               Proiectul de act normativ nu se referă la 
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acest subiect. 
   
     Faţă de cele prezentate mai sus, s-a întocmit proiectul de Ordonanţă de Urgenţă 
privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor 
cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici, pe care, dacă sunteţi de 
acord, vă rugăm să-l aprobaţi. 
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