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Notă de prezentare 

la proiectul ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 

Energiei pentru modificarea si completarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată 

accesorii datorate bugetului Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, 

aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul 

Energiei nr. 228/2020  

 

  

 I. Introducere 

 

Potrivit cadrului normativ în vigoare, creanțele datorate bugetului Autorității Naționale de 

Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), care face parte integrantă din bugetul general 

consolidat, se administrează de către ANRE, fiindu-le aplicabile dispozițiile Legii nr. 207/2015 

privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 

În acest context, dispozițiile art.1 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.33/2007, cu 

modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, 

denumită în continuare ANRE, este o autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, 

sub control parlamentar, finanţată integral din venituri proprii, independentă decizional, 

organizatoric şi funcţional, având ca obiect de activitate elaborarea, aprobarea şi monitorizarea 

aplicării ansamblului de reglementări obligatorii la nivel naţional necesar funcţionării sectorului şi 

pieţei energiei electrice, termice şi a gazelor naturale în condiţii de eficienţă, concurenţă, 

transparenţă şi protecţie a consumatorilor. 

 

La data de 14 mai 2020, în Monitorul Oficial al României, Partea I, a fost publicată Ordonanța 

de urgenţă a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale.  

La data de 31 decembrie 2020, în Monitorul Oficial al României, Partea I, a fost publicată 

Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene prin care au fost aduse 

completări şi modificări la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale.  

La data de 29 martie 2021, în Monitorul Oficial al României, Partea I, a fost publicată 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal prin care au fost aduse 

modificări la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale.  

 

 Potrivit art.XXII alin.(2) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr.69/2020, “(2) În cazul 

obligaţiilor bugetare administrate de alte instituţii sau autorităţi publice, cu excepţia unităţilor 

administrativ-teritoriale şi a subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti, 

procedura de aplicare a prezentului capitol se aprobă de conducătorul instituţiei sau autorităţii 
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publice, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la data intrării în 

vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.” 

 

 II. Obiectul reglementării 

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 19/2021 prin care au fost aduse modificări la 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020, se impune modificarea Procedurii de anulare a 

obligațiilor de plată accesorii datorate bugetului Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 

Energiei, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul 

Energiei nr. 228/2020.  

Debitorii care îndeplinesc condițiile reglementate de dispozițiile Ordonanței de urgenţă a Guvernului 

nr.69/2020, cu modificările şi completările ulterioare, pot depune cereri de anulare a creanțelor 

bugetare accesorii, până la data de 31 ianuarie 2022, inclusiv.  

În conformitate cu Decizia nr. 136 din 10 martie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 

prevederilor art. 5 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, emisă de Curtea 

Constituţională, la Anexa nr. 4, Anexa nr. 6, Anexa nr.7, Anexa nr. 9, Anexa nr. 10, Anexa nr.11 şi 

Anexa nr.12  prevederea privind contestaţia se modifiică şi va avea următorul cuprins: 

“Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate depune contestaţie la Curtea de Apel Bucureşti în 

termen de 30 zile de la data comunicării.” 

De asemenea, Procedura a fost completată cu un articol nou ca urmare a modificărilor aduse de 

Articolul III din Ordonanţei Guvernului nr. 11/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi reglementarea unor măsuri fiscale. 

 

 

III. Concluzii 

 

Proiectul de ordin este ataşat prezentei expuneri de motive şi va fi supus consultării publice, 

prin publicarea acestuia pe pagina de internet a ANRE, pentru o perioadă de 10 zile, în condițiile 

dispozițiilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 


