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• Dana Dunel-Stancu conduce practica în domeniul energiei din
cadrul societății Biriş Goran.

• Expert cu o experienţă de aproape 20 de ani alături de clienți
activi în sectorul energetic sau consumatori de energie și
utilități, Dana cunoaște în detaliu oportunitățile și
constrângerile aduse de reglementarea din acest domeniu.

• Studiile de drept și știinţe politice îi conferă avantajul unei
abordări a problematicilor juridice atât din perspectiva
afacerilor, cât și din cea a legiuitorului.

Dana DUNEL-STANCU



Tehnologia, schimbările climatice și obiectivele de

durabilitate asumate la nivel internațional și al Uniunii Europene

obligă și la adaptarea normei legale conform noilor realități.

ACTUALIZAREA

REGLEMENTARII



Legislație În data de 29.04.2021 au fost publicate spre dezbatere publică o
serie de modificări la Legea nr. 123/2012 – Legea energiei electrice
și a gazelor naturale.
Urmează a fi adoptate în Parlament 134 de modificări, completări și
abrogări ale primelor 80 de articole din lege din Titlul I – Energia
electrică în vederea transpunerii Directivei (UE) nr. 2019/944 a
Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind
normele comune pentru piața internă de energie electrică și de
modificare a Directivei 2012/27/UE.

Directiva Europeană respectivă a fost adoptată în același timp cu
Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al
Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie
electrică, act normativ obligatoriu pentru România, cu aplicabilitate
directă, fără transpunere, care se aplică în paralel cu legea-cadru a
energiei nr. 123/2012.



Legislație
Legea 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale - modificată

de 15 ori.

Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 

producerii energiei din surse regenerabile de energie - modificată de

12 ori.

ALTE LEGI:
➢ Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică
➢ Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru

combustibili alternativi

➢ Legea petrolului nr. 238/2004 - modificată de 10 ori

➢ Alte acte normative referitoare la protecția mediului sau la 
regimul imobilelor

➢ Codul Civil, Codul de Procedură Civilă, Codul Fiscal, Codul de 
Procedură Fiscală, Codul muncii, Legea contenciosului
administrativ, Legea privind procedurile de prevenire a 
insolvenței și de insolvență

➢ Directive și Regulamente UE



Reglementări
speciale Cadrul legal din domeniul energiei și al gazelor naturale este

completat de reglementări speciale emise de Autoritatea
Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

“ANRE colaborează cu autorităţile de reglementare ale statelor din regiune,
inclusiv prin acorduri de cooperare, cu Agenţia de Cooperare a
Reglementatorilor în Domeniul Energiei - ACER şi Comisia Europeană, pentru
armonizarea cadrului de reglementare pentru dezvoltarea pieţei regionale, a
regulilor privind schimburile transfrontaliere de energie electrică şi gaze
naturale, a celor privind gestionarea şi alocarea capacităţilor de
interconexiune, fără a aduce atingere atribuţiilor şi competenţelor acestora.
În îndeplinirea atribuţiilor sale şi fără a se aduce atingere competenţelor
sale de luare a deciziilor în activitatea de reglementare, ANRE colaborează
cu Consiliul Concurenţei, cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Consumatorilor, cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu ministerele şi
cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale sau locale
interesate, cu asociaţiile consumatorilor de energie electrică şi gaze
naturale, cu operatorii economici specializaţi care prestează servicii pentru
sectorul energiei electrice şi gazelor naturale, cu asociaţiile profesionale din
domeniul energiei electrice şi gazelor naturale, cu asociaţiile patronale şi
sindicale, inclusiv prin schimburi reciproce de informaţii.” (sursa
https://www.anre.ro/ro/despre-anre/statutul-si-rolul-an)



Reglementări 
ale ANRE

Peste 1500 de reglementări în 10 ani

2020 – 242

2019 – 252

2018 – 228

2017 – 128

2016 – 2011 – 696 



Supra-reglementarea conduce la
• dificultăți de adaptare la reguli a participantului la 

piața de energie electrică sau la cea a gazelor naturale
• creșterea riscului investițional
• blocarea procesului de liberalizare
• funcționarea fără o autorizare corespunzătoare
• producători în dificultate
• riscuri impredictibile în tradingul cu energie, gaze și

petrol
• acces ineficient la mediere și justiție

• afaceri nesustenabile.

SUPRA-
REGLEMENTARE

Efecte



Statul legiuitor ar trebui
➢ să emită prompt reglementările, la momentul potrivit

pentru evitarea vidului legislativ și normelor redundante
➢ să urmărească simplificarea și claritatea reglementărilor

pentru a avea norme legale inteligibile, ușor de înțeles și
aplicat

➢ să prioritizeze asigurarea accesului la informații și
reglementări

➢ să comunice public astfel încât antreprenorii, investitorii,
producătorii și consumatorii de energie electrică și gaze
naturale să ajungă să dețină informatiile necesare.

SUPRA-
REGLEMENTARE

Rolul statului



DE CE?

Pentru ca sistemul să funcționeze conform principiilor de bază:

• durabilitate

• continuitate

• siguranță

• diversitate

• echitate

• funcționalitate

Vă mulțumesc!

SUPRA-
REGLEMENTARE

Rolul statului


