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CAPITOLUL 1
PROGNOZE 2015
CREŞTEREA RĂMÂNE MODESTĂ, ATÂT CÂT PERMITE
ECONOMIA PARTENERILOR DIN UE.
TĂIEREA INVESTIŢIILOR A FOST MAREA GREŞEALĂ A ANULUI
TRECUT.
2015 E ANUL DECOMISIONĂRII DE FONDURI UE. ANTICIPĂM
UN SCANDAL MONSTRU ŞI PIERDEREA A 6 MILIARDE EURO
61% DIN PANELIŞTI SPUN CĂ GUVERNUL NU VA MAI FI ÎN
FUNCŢIE LA FINALUL LUI 2015
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În ciuda faptului că 2014 a fost un an electoral,
n-au apărut mari derapaje macro-economice.
De fapt, situația este trasă la indigo după cea din
2004, când candidatul PSD se aștepta să câștige
alegerile prezidențiale și ca atare, din poziția de
prim-ministru, a avut tot interesul să țină deficitele
sub control ca să nu-și complice viața la Cotroceni.
(Prin contrast, dinamica a fost total diferită în anul
electoral 2008, când un premier care nu mai avea
o miză după alegeri a dat drumul băierelor pungii).
Faptul că alegerile de la sfârșitul lui 2014, ca
și cele din urmă cu zece ani, s-au încheiat cu o
mare surpriză nu a mai putut schimba nimic în
stimulentele guvernării pe final de ciclu. In schimb,
încadrarea în anvelopa restrictivă și prudentă s-a
făcut pe seama reducerii drastice a investițiilor
– probabil cea mai proastă soluție care se putea
imagina, la momentul cel mai nepotrivit, adică pe
finalul perioadei de cheltuire a fondurilor UE.
Am inclus în sondajul nostru și o variabilă politică
de interes în ultima vreme, tocmai în lumina
rezultatului alegerilor: 61% din experți sunt de
părere că actualul guvern nu va mai fi în funcție
la finalul lui 2015.
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Prognoze EFOR, panel de experți
Paneliștii chestionați de EFOR estimează că
economia va rămâne în parametri rezonabili în
2015, cu deficit și șomaj la niveluri absolut decente
față de actuala situație de pe continent și, poate, cu
o mică tresărire a pieței de valori (BET).
Cursul RON/Euro este prognozat și el ca stabil
(este drept că sondajul nostru a avut loc înainte
de eliminarea plafonării cursului CHF în Elveția și
decizia BCE de a relaxa politica monetară).
Marele scandal politic, perfect justificat, pe care îl
anticipăm pentru a doua jumătate a anului este
legat de decomisionarea de fonduri UE: la finalul
lui 2014 guvernul raporta (oarecum optimist)
o rată de absorbție de aprox 51% pe fonduri
structurale. Pe baza răspunsurilor de la paneliști,
estimăm că România va pierde prin nefolosire
aprox 6 miliarde din cele 19.7 miliarde Euro
puse la dispoziția noastră de UE în ciclul 2007-13,
fonduri a căror perioadă de cheltuire se va încheia
în decembrie. Cu toate eforturile de a mai salva
situația pe care probabil le va face noul comisar
român Corina Crețu, nu e limpede ce s-ar mai putea
inventa în anul rămas pentru a cheltui jumătate din
banii UE, dacă în primii opt ani după aderare noi
am cheltuit doar cealaltă jumătate .
Deja niște facturi retroactive, pe lucrări din urmă,
au fost acceptate după un lobby intens de Comisie
în noiembrie-decembrie 2014, ceea ce explică și
saltul cifrei de absobție în ultimele două luni ale
anului. Insă figura este greu de repetat pentru că
din păcate România nu e executat lucrări publice
pe bani de la buget care să respecte normele
procedurale ale UE, așa că chiar dacă s-ar dori,
facturile din aceste contracte nu pot fi “transferate”
UE pentru a mări absorbția.
În special primarii români și-au legat multe speranțe
de această posibilitate, de a “pune pe fonduri UE”
proiecte locale începute și parțial executate pe HG
577, OG7, Fondul de Rezervă, etc, fiind dezinformați
în acest sens de diverși oficiali ministeriali la diverse
momente din timp.
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Cam în acestă direcție se concentrează și
răspunsurile paneliștilor la întrebarea privind
marea eroare a guvernării în anul 2014: mai toți,
într-o formă sau alta, acuză tăierea investițiilor
publice, centrale și locale. In paralel mai este
blamată instabilitatea politicii fiscale, care a fost
condusă amatorist, cu creșteri de taxe insuficient
explicate în prima parte a anului și o reducere-șoc
a CAS în partea a doua, puternic motivată electoral,
care crează acum dificultăți.
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Ideea n-ar fi fost rea și ne-ar fi permis acum,
în ceasul al 12-lea, să micșorăm pierderea de 6
miliarde de euro. Dar asta ar fi fost posibil doar
dacă ministerele românești, în special Ministerul
Dezvoltării și cel al
Finanțelor, ar fi pus în
practică vechea recomandare a EFOR: aceea de
a crea mecanisme de aprobare de proiecte și
alocare de fonduri pe aceste instrumente 100%
naționale care să copieze exact procedurile UE
(competitivitate, transparență, criterii obiective,
selecție jurizată de proiecte de investiții, etc).
Din motive evidente, acest lucru nu s-a întâmplat,
ministerele preferând să aloce în continuare banii
către autoritățile locale discreționar și clientelar,
fără nici o justificare obiectivă. Ca atare, în timp
ce vom da bani necheltuiți îndărăt la Bruxelles,
aceste proiecte actualmente în derulare și în criză
de fonduri rămân ineligibile pentru finanțare. In
tot cazul, sunt multe sectoare în care puteam să
cheltuim mai mult și mai bine fonduri după 2007,
dar n-am făcut-o. O discuție ilustrativă pe acest
subiect se găsește în secțiunea 5 a acestui raport,
unde e vorba de programul de construcție de
autostrăzi.

Ca recomandări prioritare, paneliștii văd
stabiluzarea Codului Fiscal într-o formă sustenabilă
cel puțin câțiva ani la rând – adică una care să
echilibreze veniturile cu cheltuielile – urgentarea
proiectelor de infrastructură pentru care
(paradoxal) există bani și clarificarea într-un fel sau
altul a regimului exploatării resurselor naturale,
unde proiecte miniere și legi sectoriale (precum
cea a redevențelor) au fost aruncate într-un cadru
de totală confuzie și indecizie.
Pe termen mediu, e nevoie de ”Construirea unei
strategii de creștere pentru a înlocui deja heirupistele
programe anuale cu FMI, banca Mondială, Comisia
UE. Strategia trebuie să includă și programul de
adoptare a Euro și trebuie să fie una publică, limpede,
cu grup de lucru constituit și putere de decizie, iar nu
cu reprezentanți ai diferitelor instituții aduși pentru
consultări, aceiași care stau în alte zeci de comitete,
comisii și mai ales pe la TV!”
EFOR mulțumește următorilor analiști care ne‑au
ajutat cu prognoze și comentarii pentru acest
material: Dragoș Aligică, economist comentator;
Valentin Ionescu, consultant de afaceri; Petru
Dandea, vicepreședinte Cartel Alfa; Aurelian Dochia,
analist economic; Marius Ghenea, antreprenor; Radu
Limpede, analist economic; Lidia Moise, jurnalist
economic; Anca Dragu, Comisia Europeană; Cătălin
Păuna, economist șef, misiunea Băncii Mondiale;
Cristian Pârvan, secretar general al AOAR; Dan Popa,
jurnalist economic; Ionuț Popescu, analist economic;
Dan Suciu, jurnalist economic, BNR.

CAPITOL 2
MIGRAŢIA ALEŞILOR LOCALI
AU MIGRAT CA EFECT AL ORDONANŢEI 552 DE PRIMARI ŞI
4800 DE CONSILIERI LOCALI ŞI JUDEŢENI
SUNT JUDEŢE ÎN CARE S-A COMPROMIS COMPLET
ECHILIBRUL POLITIC
CONSILIERII LOCALI ŞI JUDEŢENI ÎŞI PIERD AUTOMAT
MANDATELE; LA PRIMARI, PARLAMENTUL ARE O MARJĂ DE
MANEVRĂ MICĂ, DAR NORMAL AR FI SĂ SE ANULEZE ŞI
MANDATELE LOR
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Migrația politică a aleșilor locali, îngăduită
pentru un interval de 45 de zile prin Ordonanța
de Urgență 55/2014 chiar în ajunul campaniei
electorale din toamnă, a reprezentat fără îndoială
episodul politico-juridic cel mai controversat al
anului trecut. EFOR a avertizat încă de atunci că
lucrurile nu sunt în regulă, actul normativ fiind un
monument de confuzie și neconstituționalitate1,
însă guvernul a ales să meargă înainte pe această
cale.
Mai mult, dl Victor Ciorbea, titularul funcției
de Avocat al Poporului, singurul care în sucitul
sistem constituțional românesc poate ataca
eficient o ordonanță înainte ca ea să-și producă
efectele, a decis să nu o facă, fără a avea motive
convingătoare. Date fiind magnitudinea și
relevanța politică a măsurii guvernului precum

și ireversibilitatea efectelor ordonanței, decizia
dlui Victor Ciorbea a fost una catastrofală pentru
sistemul de drept din România, punând serios la
îndoială independența sa politică și capacitatea de
a exercita această funcție.
Astăzi, privind retrospectiv evenimentele și ținând
seama de faptul că OUG 55/2014 a fost declarată
neconstituțională la începutul lui 2015, după ce
ordonanța a creat efecte și perioada de grație de
45 de zile s-a încheiat, sunt două lucruri importante
care trebuie analizate:
•

Care sunt efectele politice și administrative
produse: câtă lume și unde a migrat?

•

Care sunt efectele juridice ale invalidării sale:
își pierde cineva mandatul ca urmare a migrației politice sau nu?

1. CINE A MIGRAT ŞI UNDE: HARTA COMPLETĂ
Pentru câtă cerneală a curs în presă și câte
declarații politice s-au făcut pe acest subiect, este
interesant faptul că până la această oră lipsește o
evidență exactă a efectelor migrației permise de
OUG 55/2014. Curios, nici partidele “păgubite” de
migrație nu au făcut publică vreo evaluare exactă,
fiind vehiculate doar cifre vagi, prin pronunțări
pur orale; nici guvernul nu a dat vreun comunicat
oficial ca să ne spună ce s-a întâmplat, deși avea
mijloacele la îndemână să o facă.
OUG 55/2014 prevedea că “(4) Secretarii unităților/
subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în termen de
10 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin.
(1), au obligația comunicării situației centralizatoare
a aleșilor locali la instituția prefectului”, lucru care,
desigur, a fost adus la îndeplinire, iar probabil
prefecții au transmis aceste situații la Ministerul
de Interne. Guvernul însă nu le-a făcut publice
niciodată – și având în vedere cifrele pe care le
vedeți mai jos, nu este de mirare.
EFOR s-a decis să facă efortul unei “numărători
paralele” a migratorilor politici. Dar am pornit
firește de la prevederea menționată a ordonanței
și am cerut la prefecturi, pe legea accesului la
informații de interes public, situațiile complete ale
migrației: nu doar centralizarea pe județ, dar cu
cifrele defalcate pe localități și afilieri politice.

Spre lauda lor, cam 2/3 din cele 41 prefecturi ale
României s-au conformat destul de repede, iar
o parte din cele rămase, după insistențe. Câteva
au rămas îndărătnice până la final așa că a trebuit
să obținem datele din alte surse, în principal
cu ajutorul presei locale (ajutor pentru care îi
mulțumim) pentru a putea avea tabloul complet.
Șicanele administrative la care au apelat cele 5-6
prefecturi românești ce nu vor să livreze informații
publice au fost cele uzuale, de la pretextul lipsei
de personal pentru muncă în plus (nu era cazul,
situațiile fiind deja întocmite conform ordonanței,
pentru guvern), la solicitare de bani pentru
fotocopiere de zeci de pagini (nu se știe de ce, iar
noi oricum cerusem format electronic) sau simplu
non-răspuns.
Insă au existat și răspunsuri exotice, precum
cel primit de la prefectura Vaslui, citat în caseta
alăturată, care echivalează apartenența politică
a primarilor cu viața lor sexuală sau starea de
sănătate, tratându-le deci ca date confidențiale
“ce nu pot fi prelucrate” – deși OUG 55/2014 exact
asta prevede, anume o prelucrare administrativă a
datelor de afiliere politică a aleșilor locali.

1. http://www.contributors.ro/administratie/primarii-migratori/
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Prefectura Vaslui: apartenenţa politică a
primarilor e informaţie confidenţială, la fel
ca viaţa lor sexuală, deci nu e de interes
public
Răspuns: Legea nr. 677/2001 pentru protectia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal si libera circulatie a acestor
date, prevede la art. 7, alin.(1) „Prelucrarea
datelor cu caracter personal legate de originea
rasiala sau etnica, de convingerile politice,
religioase, filozofice sau de natura similara, de
apartenenta sindicala, precum si a datelor cu
caracter personal privind starea de sanatate
sau viata sexuala este interzisă.”
….
În concluzie, informaţiile solicitate de
dumneavoastră nu sunt de interes public,
pentru că în conformitate cu prevederile Legii
nr. 677/2001 este interzisă prelucrarea datelor
cu caracter personal legate de convingerile
politice. Conform prevederilor Legii nr. 544/2001
informaţiile respective nu pot deveni informaţii
de interes public pentru că sunt date personale
care nu afectează capacitatea de exercitare
a unei funcţii publice, iar conform prevederilor
Legii nr. 176/2010 nu există nicio obligaţie legală
de a fi făcute publice informaţiile solicitate.
Prefect: Andrei Puică
Consilier Laurențiu-Nicolae Ginghină

Alte dificultăți metodologice la numărarea
migratorilor vin din faptul că la alegerile locale din
2012 mulți primari au mers sub etichete bizare:
ba ca reprezentanți USL, ba pe componentele
separate ale acestei uniuni; ba sub flamura PDL, ba
deghizați sub “alianțe” județene de unică folosință,
în încercarea de a se delimita de asocierea cu
impopulara guvernare condusă de PDL la nivel
național, ce tocmai fusese răsturnată prin moțiune.
Aceste deghizări exotice au fost eliminate din
analiza noastră, aleșii locali fiind plasați în partidele
de care aparțineau de facto și eliminând astfel din
analiză falsa migrație. Pe de altă parte, categoria
importantă a “independenților” a fost înregistrată
ca atare, atât înainte cât și după migrație, deși unii
dintre primari sau consilieri pot juca de fapt într-o
echipă politică, lucru pe care nu-l putem determina
cu precizie într-o analiză la nivel național.
Cifrele finale ale migrației politice pe OUG 55/2014
sunt prezentate în tabelul alăturat: au migrat 552
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de primari (iar nu 400, cum s-a vehiculat folcloric
prin presă) și peste 4.600 de consilieri județeni și
locali, adică mai bine de 5.100 de aleși locali. Este
o cifră masivă ce a schimbat harta politică a țării în
mod semnificativ – ceea ce se și intenționa de altfel.
Principalul câștigător de pe urma migrației
politice a fost PSD, inițiatorul acestei măsuri
neconstituționale, care a susținut și promovat
ordonanța trecând peste obiecțiile exprimate în
spațiul public și nereușind să producă o justificare
plauzibilă nici pentru măsura în sine, nici pentru
caracterul ei de urgență.
Ceea ce nu era foarte clar până în acest moment
e însă proporția în care principalul partid de
guvernare a beneficiat de pe urma migrației.
Graficul arată că beneficiul a fost masiv, PSD
racolând 79% din primarii care au migrat, adică 436
dintre ei. Consilierii locali au urmat în genere același
trend de re-afiliere ca și primarii. Non-partidul lui
Tăriceanu ia ființă de facto în administrația locală,
trecând de la zero la 34 primari; iar UNPR sare de
la 28 la 45 de primari. In fine, avem acum 100 de
primari independenți în România, o comodă poziție
de așteptare, un număr dublu față de cel rezultat în
alegerile din 2012.
Principalul perdant este PNL, urmat pe PDL, dar în
termeni relativi este PPDD, care a dispărut practic
ca partid relevant din administrația locală (ceea
probabil ce se și intenționa din start, dealtfel). Se
constată analizând graficul că migrația nu a rezolvat
doar o dilemă firească generată de spargerea USL,
cum s-a spus, ci a fost prilejul de a recruta masiv
aleși local din alte tabere, în principal PDL, dar și
PPDD și PC.
Migrația politică nu a fost însă uniform distribuită
în teritoriu: sunt județe unde au migrat mai mult
de jumătate din aleșii locali și județe unde nu s-a
migrat aproape deloc. Asta șine de circumstanțele
locale, forța relativă a organizațiilor de partid, sau
încrederea pe care au avut-o acestea în directiva
dată de la centru a a porni racolarea.
Nu în ultimul rând, depinde de rezultatele alegerilor
locale din 2012, pentru că acolo unde exista deja
un partid dominant rezultat din alegeri, nu prea
mai exista din start cine să migreze, deci județul
respectiv nu e foarte sus în top! (ex Brăila, Botoșani,
etc). Rezultatele pe județe ale migrației politice ale
primarilor sunt prezentate în graficul de mai jos.
Sunt județe de top unde au migrat 37 de primari
(Neamț); sau 36, dar reprezentând 73% din primarii
din județ (Giurgiu); și alte județe cu peste 25 de
primari migratori (Buzău, Dolj, Dâmbovița, Iași).
Sensul migrației a fost, cum spuneam, în general
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către PSD, dar regăsim și niște clustere județene
non-PSD, cum ar fi cele ale partidului lui Tăriceanu
care a câștigat câte 7 primari în Maramureș și

Prahova și câte 5 în Satu Mare și Bistrița Năsăud.
Există de asemenea o interesantă grupare de 11
primari independenți în Caraș Severin.

Situația migrației pe OUG 55/2014
Total

Au migrat

Adică

Primari

3.180

552

17.4%

Consilieri locali

40.022

4.607

13.8%

Consilieri județeni

1.338

184

11.5%
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Pentru a ilustra cât de mult s-a schimbat echilibrul
politic în plan local, prezentăm în graficele alăturate
situația județelor din topul migrației: Neamț
și Giurgiu. Se vede din figuri în ce măsură s-a
alterat situația ca efect al neconstituționalei OUG

8

55/2014: de unde rezultatele alegerilor din 2012
erau destul de echilibrate, ordonanța a schimbat
complet peisajul, generând un partid dominant cu
super‑majorități.
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HARTA COMPLETĂ A MIGRAȚIEI LOCALE
Datele integrale pentru migrația politică a
celor 552 de primari care au profitat de OUG
55/2014 se găsesc la http://expertforum.ro/
primari-migratori/
Cele două stări ale hărții vă arată situația
înainte și după migrație, localitate cu
localitate. Click pe o localitate și veți vedea și
formațiunile politice de la care a plecat și la
care s-a dus primarul.

2. CARE ESTE SITUAŢIA JURIDICĂ ACUM? CINE ÎŞI PIERDE
MANDATUL?
OUG 55/2014, care a permis migrația politică
a aleșilor locali pentru 45 de zile în perioada
anterioară alegerilor prezidențiale, eliminând
sancțiunea pierderii mandatului, a fost atacată
la CCR pe 10 decembrie 2014 de PNL si PDL.
La acel moment ordonanța își produsese deja
efectele, demonstrându-se încă o dată precaritatea
mecanismelor de control: Avocatul Poporului a
rămas impasibil la apelurile societății civile și a
refuzat să atace măsura luată de guvern. Litigiile
din instanțe în care partidele care au pierdut aleși
locali și în care acestea ar fi putut ridica excepția de
neconstituționalitate se aflau într-o faza incipientă
așa încât această cale de contestare s-a dovedit
imposibil de folosit așa din scurt. Faptul că o
ordonanță profund neconstituțională a putut să se
aplice nestingherit fără ca cineva să poată pune în
discuție viciile sale este un lucru care ar trebui să
îngrijoreze dincolo de tema punctuală dezbătută
aici, cea a migrației politice la nivel local.
OUG-urile au fost contestate mereu pentru că lasă
guvernului prea multă libertate de a interveni în
zona legiferării, dar în acest moment problema
devine una mult mai gravă pentru că pe fond
aceste acte normative devin din ce în ce mai
exotice guvernul inventând, așa cum este cazul
aici, procedee legislative inexistente. Eliminând
sancțiunea pierderii mandatului pentru aleșii locali
care migrează o singură dată la un alt partid pe
parcursul celor 45 de zile, guvernul nu a modificat
de fapt cu bună-credință regulile privind legătura
între aleșii locali si partidul din care provin, ci a

construit un mecanism neconstituțional și de unică
folosință pentru racolarea aleșilor locali înainte de
alegerile prezidențiale.
Cu alte cuvinte, este vădit că scopul real al ordonanței
de urgență este acela de a orienta aleșii locali într-o
anumită direcție politică.
Cine își pierde mandatul?
a. În privința consilierilor locali și a celor județeni
care au migrat, jurisprudența constantă a CCR este
clară: mandatul se pierde la schimbarea partidului,
iar această regulă poate fi modificată doar dacă
se schimbă sistemul electoral. În acest sens CCR a
pronunțat 20 de decizii între 2007 si 2014:
“în condițiile actualului sistem electoral ce prevede
scrutinul de listă pentru alegerea consilierilor locali
și județeni, această ipoteză nu poate fi acceptată,
deoarece mandatul în exercițiu, astfel continuat, nu
mai corespunde voinței inițiale a electoratului, care
a acordat votul său unui candidat în considerarea
partidului pe care, în acel moment, acesta îl
reprezenta.”
În aceste condiții soluția legislativă din OUG
55/2014 este în contradicție cu practica CCR, fapt
inadmisibil pentru că deciziile CCR sunt general
obligatorii și nu pot fi lipsite de efecte juridice.
Ele trebuie aplicate de instituțiile statului potrivit
principiului constituțional al comportamentului
loial. Așadar prin legea de respingere a ordonanței
Parlamentul va trebui să constate încetarea
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mandatelor consilierilor locali și județeni care
au migrat la un alt partid.
b. În privința primarilor și a președinților de
Consilii Județene CCR arată că în jurisprudența
sa anterioară s-a referit exclusiv la articolul care
prevede că aceștia își pierd mandatul în cazul în
care își dau demisia din partid. CCR a constatat că
respectivul articol este constituțional, însă nu s-a
exprimat în sensul unei imposibilități a legiuitorului
de a elimina această sancțiune. Diferența între
primari și președinți de consilii județene pe de o
parte și consilierii locali și județeni pe de altă parte
constă în aceea că primii sunt aleși în urma unui
scrutin uninominal, pe când ceilalți sunt aleși în
urma unui scrutin pe listă.
Textul constituțional nu impune în mod obligatoriu
o atare soluție legislativă, lăsînd legiuitorului
posibilitatea de a condiționa sau nu păstrarea
mandatului celor aleși prin scrutin uninominal de
pierderea calității de membru al partidului politic prin
demisie.
Din punct de vedere procedural CCR arată în decizia
761/2014 că OUG încalcă articolul 1 alineatele 3 si
5 din Constituție mai exact principiul legalității și
cel al statului de drept. Cheia interpretării acestei
decizii și, în consecință, înțelegerea consecințelor și
a efectelor OUG 55/2014, stă în aceste considerații
făcute de CCR pe marginea procedeului utilizat de
Guvern pentru a-și alinia cât mai mulți aleși locali
înainte de alegerile prezidențiale.
Curtea nu poate califica ordonanța de urgență
criticată ca fiind o normă tranzitorie, specială,
derogatorie, de suspendare sau cu aplicare limitată
în timp, ceea ce duce la concluzia că Guvernul a optat
pentru un procedeu legislativ sui generis neprevăzut
de legea 24/2000.
Cu alte cuvinte soluția legislativă conținută de
OUG nu ar fi putut fi adoptată nici măcar printr-o
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lege, fiind inadmisibil să elimini pentru o perioadă
de 45 de zile o sancțiune care în mod normal se
aplică pentru migratori, după care să revii la norma
inițială. De aici vine și dificultatea sarcinii trasată
Parlamentului care trebuie să adopte o lege de
respingere a OUG 55/2014, iar în cadrul respectivei
legi să explice și care sunt efectele juridice ale
ordonanței față de aleșii locali migratori. Mai exact
Parlamentul trebuie să explice ce efecte urmează
să îi fie recunoscute ordonanței de urgență în
condițiile în care prevederile sale nu sunt conforme
cadrului constituțional și legal al României. În plus
CCR subliniază ca legea de respingere trebuie
să țină cont de caracterul obligatoriu al deciziilor
CCR, ceea ce înseamnă că marja de manevră a
Parlamentului nu este foarte largă.
În concluzie, în cazul consilierilor locali și județeni
Parlamentul nu poate decât să constate că cei care
au migrat își pierd mandatul. În privința primarilor
și a președinților de consilii județene regula
pierderii mandatului în caz de demisie poate fi
modificată în Parlament, însă doar în condițiile în
care această lege se aplică nelimitat pentru viitor:
adică nu doar pentru 45 de zile și nu doar cu privire
la o singură schimbare de partid. Parlamentarii pot
să-și asume ca atare explicit o decizie de acest fel și
să explice public de ce este mai bine așa decât cu
regimul restrictiv de până acum sau, dimpotrivă, să
îl păstreze. Oricare ar fi opțiunea legiuitorului, ea
trebuie să fie una clară și asumată.
În opinia noastră, în condițiile în care OUG
55/2014 a permis migrația fără sancțiune printr-o
reglementare practic inexistentă din punct de
vedere juridic în România, soluția corectă este ca
și primarii și președinții de consilii județene
care au migrat în respectiva perioadă să își piardă
mandatul. De menționat că legea de respingere
a OUG 55/2014 este și ea susceptibilă de a fi
contestată la CCR.

CAPITOLUL 3
CODUL ELECTORAL,
UN PROIECT AL NIMĂNUI
SE TRAGE DE TIMP ŞI SE AMÂNĂ O DECIZIE FUNCŢIONALĂ
PRIVIND VOTUL LA DISTANŢĂ, INTRODUCÂNDU-SE ŞICANE
ADMINISTRATIVE SUPLIMENTARE PENTRU DIASPORA
PUTEAM AVEA ELECTRONIZAREA SECŢIILOR DE VOT ÎNCĂ
DIN 2010, DAR NU S-A DORIT
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Alegerile prezidențiale din 2014 au readus în
discuția publică mai multe probleme la care
decidenții politici vor trebui să găsească răspunsuri
(bune) cât mai repede. Codul Electoral, legea
partidelor, legea finanțării partidelor, votul în
străinătate și sancționarea vinovaților pentru
încălcarea drepturilor alegătorilor la alegerile
din 2014 trebuie să fie priorități absolute. Noile
reglementări trebuie discutate public, fără
excluderea presei și societății civile, în sensul cel
mai larg al termenului. Mai mult, trebuie să susțină
aplicarea cât mai extinsă a dreptului constituțional
de a vota și nu să o restrângă.
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de presă Comisia de Cod Electoral – și-a început
activitatea, însă nu discută despre Codul Electoral,
ci despre modificarea pe rând a fiecărei legi
electorale.

Partidele politice trebuie să dovedească maturitate
și capacitatea de a lua decizii dincolo de populism
și proiecte care să liniștească masele. După
alegerile din noiembrie au apărut mai multe
proiecte de lege despre votul electronic, votul în
străinătate sau modificarea legii partidelor politice
care nici nu au fost discutate public și care nu
convingeau nici prin reglementări, dar nici prin
justificarea necesității lor. Zece deputați au inițiat
Organizarea alegerilor a fost
la sfârșitul lui decembrie un proiect
marcată de decizii întârziate, posibil
de lege care viza modificarea legii
Comisia “de Cod
penale ale decidenților politici, fapt
partidelor politice2. Dar mai mult decât
Electoral” discută
care a blocat votul pentru mii de
orice, trebuie să dovedească curajul
altceva, nu Codul
alegători. Atât Biroul Electoral Central
de a promova unele măsuri care pot
Electoral
(BEC), cât și Ministerul Afacerilor
pune ordine în modul de organizare a
Externe (MAE) au luat decizii care fac
alegerilor și a căror implementare nu
obiectul unui dosar penal instrumentat acum de necesită atât de mult resurse financiare, ci voința
către Direcția Națională Anticorupție (DNA), pentru de a avea alegeri corecte și organizate profesionist.
posibile infracțiuni legate de abuz în serviciu. Atât
pe 2 cât și pe 16 noiembrie, mii de votanți nu au
putut vota pentru că secțiile de votare s-au închis la Codul Electoral poate pune ordine în haosul
ora 21 fără a mai permite accesul lor. La Paris și la organizării alegerilor
Torino, forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene Și în 2014, ca și în anii trecuți s-a discutat despre
împotriva acestora. Au existat câteva excepții, fraude electorale, în sensul cel mai larg al cuvântului.
președinți ai secțiilor de votare sau ambasadori Presa a scris despre aleși locali sau simpli membri
care au înțeles că dreptul la vot (constituțional) de partid care au cărat cu mașinile proprii sau cu
este mai important decât interpretarea unei legi autocare închiriate alegători la secții de votare
electorale limitative și au extins perimetrul secției unde dețin controlul și au existat chiar suspiciuni de
de votare, lăsând cetățenii să voteze și după ora 21. vot multiplu. Organizațiile neguvernamentale care
Pe lângă intenția partidelor politice de a obține au acreditat observatori au semnalat nenumărate
cât mai multe voturi, legislația stufoasă2, dar pe nereguli: secții de votare unde erau aduși alegători
alocuri neclară a fost cea care a permis conducerii pe bandă rulantă de către partide prin ambele
acestor instituții să ia decizii care au încălcat părți ale clădirii (fiecare competitor cu partea sa),
flagrant drepturi constituționale. Codul Electoral – aleși locali care au controlat foarte strâns procesul
care a devenit un subiect tabu – mult așteptat, care de votare și au intervenit abuziv peste membrii
să aducă ordine și logică în legislația electorală, prin birourilor electorale sau chiar președinți de secții
unificarea regulilor de organizare a diferitelor tipuri care au fugit cu urna din secția de votare. Este
de alegeri a reintrat în discuția publică, însă într- astfel deja celebru cazul din Colonești (Olt), unde
un context neclar. Conceptul de Cod Electoral este președinții a 2 birouri electorale au fugit cu urna
înțeles de fiecare după propriul interes. Dacă unii sigilată pentru a număra voturile în primărie și a
înțeleg un corp unitar de reguli care să stabilească fost nevoie de intervenția Poliției pentru a recupera
regulile pentru organizarea alegerilor (cum ar fi cel buletinele de vot. Toate aceste nereguli sunt
francez), alții înțeleg peticirea legislației actuale. susținute de comportamentul feudal al aleșilor
Comisia comună a Camerei Deputaților și Senatului locali sau al șefilor de partid locali care folosesc
pentru elaborarea propunerilor legislative privind orice mijloace posibile pentru a aduce voturi pentru
legile electorale – denumită generic, dar incorect partid.
2. Spre exemplu, pe site-ul www.bec2014.ro erau postate 44 de acte normative care reglementau organizarea alegerilor,
la care se adaugă 155 de decizii și hotărâri date de BEC în timpul procesului electoral
3. http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=14525
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Nemulțumirile publice au fost îndreptate împotriva
deciziilor luate de Biroul Electoral Central, care
au fost caracterizate de întârzieri nejustificate si
au atras critici legate de fondul interpretărilor
legale. Una dintre decizii a fost legată de utilizarea
formularelor pe proprie răspundere, conform
cărora alegătorii nu au mai votat și nu vor mai
vota la aceste alegeri, un instrument al cărui scop
era combaterea votului multiplu. Membrii BEC au
decis că acest formular poate fi completat numai
în secția de votare, pe documentul furnizat de
membrii comisiei din fiecare secție, un fapt care
contravine regulilor minime ale dreptului. Nefiind
un document securizat, conținutul acestuia putea
fi completat olograf și semnat în fața membrilor
birourilor electorale. De altfel, documentul nici nu
ar o valoare deosebită, pentru că votarea multiplă
este oricum definită ca infracțiune în Codul Penal4.
Pe de altă parte, BEC a ezitat să publice o decizie
legată de acreditarea observatorilor – unul dintre
principalele instrumente de combatere a fraudei
electoral – la cel de-al doilea tur de scrutin. Întrucât
legea este interpretabilă și nu specifică clar dacă
ONGurile pot acredita și la al doilea tur de scrutin,
separat față de primul era necesară o decizie BEC,
mai ales că birourile județene au oferit răspunsuri
diferite referitoare la acest proces. A fost nevoie de
o săptămână de telefoane și o petiție semnată de
10 organizații pentru a dat o decizie pe ultima sută
de metri5. Iar exemplele pot continua.
Aceste cazuri nu sunt singulare, iar neclaritățile
legislative, suspiciunile de fraudă, abuzurile
partidelor politice se regăsesc la toate alegerile,
în măsuri diferite. Cel mai la îndemână răspuns
pentru combaterea acestor vulnerabilități este
Codul Electoral, care are rolul de a:
•

Asigura reguli unitare de organizare a
alegerilor, fapt care conduce la simplificarea
procesului electoral

•

Scădea inflația de legislație electorală (inclusiv
hotărâri în interpretarea legii) necesară pentru
organizarea fiecărui tip de alegeri. Momentan
există patru legi pentru organizarea alegerilor
și una pentru referendum, fiecare cu reguli
proprii, la care se adaugă zeci de ordonanțe de
urgență, hotărâri de Guvern și ale AEP, decizii
BEC etc

•

Introduce instrumente de combatere a
vulnerabilităților care pot genera frauda
electorală

•

Crește încrederea în procesul electoral și
în instituțiile de management electoral sau
cele implicate în organizarea alegerilor, care
moment suferă de lipsă de capital de imagine

În 2005 o propunere de Cod Electoral a fost
respinsă de Parlament. Deși o nouă versiune a fost
transmisă conducerii celor 2 camere, la propunerea
Autorității Electorale Permanente (AEP) încă din
2011, momentan nu există discuții reale, aplicate
pe conținutul acestuia. Codul Electoral a fost și o
prioritate a Programului de Guvernământ (20132016), ca “expresie a unei abordări consensuale la
nivelul clasei politice și a consultării cu societatea
civilă reprezintă unul dintre obiectivele majore ale
guvernării”6, care nu s-a materializat până acum.
Înființarea și punerea în funcțiune a Comisiei comune
a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea
propunerilor legislative privind legile electorale,
condusă de Președintele Camerei Deputaților, Valeriu
Zgonea este o oportunitate majoră în acest sens.
Este însă o șansă bună doar dacă discuțiile vor fi
argumentate și fără populisme, toate dezbaterile
și documentele Comisiei vor fi făcute publice, iar
cei interesați vor avea acces la procesul decizional.
De asemenea, Comisia, trebuie să se consulte cu
organizațiile interesate, cu experți electorali și cu
instituții implicate în procesul electoral, cum ar fi
Autoritatea Electorală Permanentă, instituția care
deține cea mai multă expertiză tehnică în domeniu.
Cum scăpăm de eternele suspiciuni de fraudă?
În noiembrie 2014, Comisia Electorală Centrală
(CEC) din Republica Moldova a pus în practică un
sistem de verificare on-line a votanților pe care l-a
testat încă din 2008. În același timp, în România
presa și observatorii vorbeau de vot multiplu,
de utilizarea abuzivă a listelor suplimentare și
de turism electoral. În localitatea Ostrovu Mare,
din comuna Gogoșu (Mehedinți) la secția 180,
prezența la vot a fost de peste 400%, explicația
organizatorilor locali fiind că alegătorii sunt pescari
veniți în zonă pentru week-end. Majoritatea au
votat pe liste suplimentare. La fel și în Sânmartin
(Bihor), unde procentul a depășit 300%.

4. http://expertforum.ro/cerem-bec-si-mae-sa-respecte-legea/
5. http://expertforum.ro/zece-onguri-solicita-bec-sa-permita-de-urgenta-acreditarea-observatorilor-la-turul-ii-de-scrutin/
6. http://gov.ro/fisiere/comunicate_fisiere/program-de-guvernare-2013-2016.pd
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Paradoxul este că un proiect privind dezvoltarea
unui astfel de sistem a fost picat în Parlament după
mai bine de patru ani de la depunere, în 20137.
Au votat pentru respingere 269, contra 63 și s-au
abținut patru parlamentari. Guvernul Boc nu a
susținut proiectul.
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preventiv, iar de multe ori sentințele instanțelor
(dacă se ajunge aici) nu sunt destul de dure. Mai
mult, softul trebui achiziționat de fiecare dată când
se organizează alegeri din nou.
Una dintre dificultățile aparente de care s-ar putea
lovi administrația românească este pregătirea de
operatori specializați pentru utilizarea aplicației.
În 2010, operatorii au fost furnizați de AEP și STS
și au fost organizate sesiuni speciale de pregătire
și testări ale sistemului. Deși poate părea dificil la
început, cu o pregătire specifică minimală, softwareul ar putea fi folosit de către unul dintre membrii
biroului electoral. Practic, folosirea acestuia implică
doar conectarea la server, învățarea unei proceduri
relativ simple, scanarea sau introducerea CNPului
și completarea documentației aferente. Această
modificare ar forța după sine alte două schimbări
în legislația actuală, și anume formarea birourilor
electorale din timp, dar și profesionalizarea
corpului electoral.

Autoritatea Electorală Permanentă a testat cu succes
în 2010 și 2011 un proiect pilot de informatizare a
secțiilor de votare în București, Neamț, Hunedoara
și Maramureș. Prin informatizare se înțelege
dezvoltarea unei aplicații web care să permită
operatorilor din toate secțiile de votare să verifice
CNPurile votanților în timp real pentru a combate
votul multiplu și erorile din sistem. În același
timp, aplicația a avut o funcție foarte importantă,
și anume controlarea foarte exactă a numărului
de votanți în orice moment al procesului de vot,
un alt indicator care poate determina indicii de
fraudă. În 2010, aplicația testată în colegiul 19 din
București a fost dezvoltată de către departamentul
tehnic al instituției, fără a necesita
costuri ridicate. În același timp,
Puteam avea vot
logistica necesară organizării a fost
securizat cu CNP,
asigurată de parteneri instituționali.
testat încă din 2010,
Spre exemplu, computerele au fost
dar nu s-a dorit
furnizate de către Inspectoratului
Școlar al Municipiului București.
Costurile pentru implementarea proiectului
pentru Republica Moldova au fost de aproximativ
2 milioane de euro la un număr de 2.073 secții de
votare, din care 95 în afara granițelor. Având în
vedere că România are peste 18.000 de secții de
votare, costurile pot fi mai ridicate, dar nu direct
proporționale. Sistemul ar implica achiziția de
computere, care pot fi date în folosință unităților de
învățământ unde se organizează secțiile de votare,
scanner pentru actele de identitate și servicii de
dezvoltare a infrastructurii, la care se adaugă plata
membrilor secției de votare.
În 2011, a fost publicat un raport legat de
implementarea
unui
sistem
integrat
de
management electoral. La acel moment se
vehiculau costuri de 24 mil. USD pentru sistemul de
gestiune a datelor și 70 mil. USD pentru achiziția de
mașini automate de vot.8 Momentan, AEP verifică
listele electorale printr-un soft care prevede
scanarea tuturor acestora și compararea în șase
luni de la alegeri. Procedura este în mare parte
inutilă, întrucât durează prea mult, nu are efect

Sistemul nu poate rezolva cu
siguranță problemele fundamentale
legate de alegerile din România, dar
introducerea acestui sistem este mult
mai logică și ar produce eficiență mai
mare decât verificarea post-factum.
Acesta poate fi un instrument de
descurajare a unor practici infracționale și nu poate
elimina toate fraudele care se produc în timpul
alegerilor. Spre exemplu, poate reduce rata de
utilizare a listelor suplimentare, prin descurajarea
turismului la alte secții de votare sau poate bloca
votul multiplu. Dar pentru ca numărul de fraude să
se reducă trebuie să existe dosare penale și decizii
judecătorești mai aspre pentru cei care fraudează
alegerile prin diverse mijloace: vot multiplu, mită
electorală etc. Iar măsurile trebuie luate mai ales
împotriva celor care pun în mișcare mecanisme de
fraudare a votului, fie că este vorba de aleși locali,
decidenți politici sau membri de partid și care se
folosesc de puterea politică pentru a influența
sau șantaja votanții pentru a vota cu un anumit
candidat sau formațiune.
În plus, pentru a reduce riscul de fraudare a
alegerilor trebuie să există o situație foarte clară
asupra secțiilor cu probleme și a membrilor,
în special președinților și locțiitorilor birourilor
electorale care au încălcat legea sau au comis erori
semnificative. Activitatea AEP trebuie corelată cu

7. http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=10424
8. Octavian Opriș: “Informatizarea sistemului electoral va conduce și la elaborarea unor legi mai bune în domeniu”, http://
machiavelli.ro/stiri.php?art=35400
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rapoartele observatorilor interni și internaționali,
care sesizează încălcări ale legislației de către
membrii birourilor electorale.
Totodată, observatorii trebuie să primească
drepturi suplimentare, iar procedura de acreditare
trebuie să fie clarificată și simplificată, dar mai ales
extinsă către mai mulți factori interesați (inclusiv
partide politice sau cetățeni). În 2014, ca și în alți
ani, observatorii au fost loviți, jigniți sau amenințați
de autoritățile locale, de membrii de partid și nu
de puține ori cu complicitatea membrilor birourilor
electorale sau prin lipsa de acțiune a Poliției din
local. În județe precum Giurgiu, Teleorman sau Ilfov
observatorii au fost supuși continuu presiunilor și
s-a încercat eliminarea lor din secțiile de votare.
Noul Cod Electoral trebuie să cuprindă o secțiune
cât mai clară prin care să se stabilească:
acreditarea
centralizată
a
observatorilor, cu valabilitate la
nivel național;

•

înființarea unui registru electoral
al
observatorilor,
accesibil
publicului, gestionat de către
AEP. În prezent, numărul de
observatori și birourile electorale pe lângă
care sunt acreditați este aproape necunoscut
în România, să nu mai vorbim despre numărul
total de observatori pe țară. Iar dacă în Moldova
au fost acreditați 3.192 observatori din partea a
23 de organizații, în România putem doar ghici
câte persoane a acreditat fiecare ONG care a
primit în prima fază adeverință de la AEP.

posibilitatea
de
a
observa
ședințele
administrației electorale (acum fără public) și
accesul la documente oficiale.

Clarificarea sistemului de contestații prin impunerea
de timpi preciși și de scurtă durată – inclusiv
contencios electoral de urgență - și responsabilități
exacte pentru fiecare etapă de contencios electoral
trebuie să fie o prioritate pentru a asigura eficiența
și transparența procesului.
Alte măsuri care pot securiza procesul de votare
sunt:
•

•

utilizarea unor sigilii standard pentru urne și
sigilirea spațiilor secției de votare, mai sigure
și care nu permit deschiderea urnelor (ex: cifru,
bandă din plastic auto-blocantă)

Dreptul la vot în străinătate nu trebuie să fie
fieful politicienilor

Votul în străinătate a fost blocat printre altele prin
decizia de a nu înființa secții de votare suplimentare.
Modul de calculare a necesarului de secții a fost
cel puțin netransparent. EFOR a solicitat9 de două
ori MAE să publice solicitările reprezentanțelor
diplomatice, pentru a putea compara cu cifrele
publicate de minister. Deși Legea
544/2001 prevede maximum 30 de
Observatorii
zile pentru informația respectivă, deși
alegerilor trebuie
10 zile ar fi mai mult decât suficiente,
să aibă mai multe
nu am primit datele nici în ziua de
drepturi și protecție
astăzi.
suplimentară

•

•

și în multe cazuri de calitate foarte slabă,
care reprezintă o barieră în calea organizării
eficiente și corecte a alegerilor.

folosirea urnelor de vot transparente sau
opace, cu format standard (vezi și Decizia
4/2008 a AEP). Până acum, lipsa de fonduri a
fost justificată de autoritățile locale pentru a
folosi logistică electorală cât de diversificată

După încălcarea grosolană a dreptului
la vot din străinătate, au reapărut discuțiile despre
votul prin corespondență (poștă) și cel electronic
(prin internet), într-un context mai degrabă
pompieristic. Imediat după alegerile din noiembrie
2014 a fost respinsă prin vot majoritar propunerea
unui număr de patru parlamentari neafiliați10. Un
proiect legat de votul electronic picase deja în
Parlament încă din 2008.
În primul rând, organizarea alegerilor din
străinătate trebuie să devină responsabilitatea
Autorității Electorale Permanente, și nu a MAE.
Ministrul ar trebui să fie responsabil doar pentru
asigurarea infrastructurii și a personalului.
În al doilea rând, trebuie identificate cele mai bune
sisteme pentru vot în avans (anticipat). În alte țări
există mai multe metode prin care se poate vota
în avans: în persoană, prin fax, prin delegați, prin
corespondență sau electronic. Conform IDEA, cel
mai răspândit rămâne cel în persoană, urmat de
poștă, persoană desemnată, electronic și fax11.
Când vorbim de vot electronic, ne referim la 2
tipuri de vot: la distanță, prin Internet (ex: Franța,
Estonia etc) și cu mașini, metodă aplicată în state
precum SUA sau Brazilia, unde se folosesc mașini
cu înregistrare directă.

9. http://expertforum.ro/am-solicitat-mae-informatii-legate-de-estimarea-nevoilor-pentru-alegerile-din-2014/
10. http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=13557
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Votul prin poștă nu a fost niciodată implementat
în România. Singura experiență pe care a avut-o
cu votul electronic a fost în 2003, când Guvernul
a permis prin OUG 93 militarilor aflați în misiuni
în Afganistan, Bosnia-Hertegovina, Irak și Kosovo
să voteze prin Internet la referendumul pentru
modificarea Constituției. Deși proiectul a fost
declarat un succes, nu a existat niciun audit
independent.
Deși ambele variante par a fi soluțiile facile, la
îndemână pentru evitarea încălcării drepturilor
cetățenilor, dezavantajele lor sunt semnificative,
pornind de la lipsa de încredere în faptul că
votantul este cel care exprimă votul, fără presiuni,
posibilitatea de verificare a traseului votului și
terminând cu lipsa posibilității de a monitoriza
procesul.
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soluția ideală ar fi una mixtă. În primul rând, votul
în persoană trebuie să rămână prima opțiune
pentru votant. Astfel, trebuie să se organizeze
secții de votare la cererea alegătorilor din zonele
unde comunitățile de români sunt dense. Secțiile
nu trebuie organizate numai în capitale sau
orașele mari, dar și în localități mici dacă există
cereri transmise AEP de către cel puțin 150-200 de
persoane, de pe o rază geografică de 150 de km,
urmând ca necesitatea acestor secții să fie verificată.
Dacă ne luăm după statistica din România, o secție
de votare din orașele cu aglomerații mari de
români ar trebui limitate la 1000, maximum 1500
de alegători. În localitățile mici, se pot înființa secții
de votare pentru mai puțini alegători.

Un al doilea pas ar fi posibilitatea de vota în persoană
anticipat, înaintea zilei votului, în funcție de ziua
în care se termină campania electorală. Varianta
Votul electronic a fost declarat neconstituțional în
cea mai probabilă poate fi extinderea votului
Germania datorită faptului că procesul nu poate
pentru sâmbata dinaintea zilei votului. Această
fi urmărit și înțeles de orice cetățean. Olanda a
procedură chiar dacă este costisitoare, este mai
anulat votul cu mașini după ce organizația Wij
sigură pentru că permite monitorizarea de către
vertrouwen stemcomputers niet a
observatori acreditați. Există și aici
dovedit cât de vulnerabil este sistemul,
anumite riscuri, întrucât urnele rămân
In diaspora
după ce a publicat un raport în care au
sub
supravegherea
personalului
trebuie să avem o
demonstrat cum au “spart” programul.
reprezentanțelor
diplomatice,
fără
modalitate de vot
Irlanda s-a convins de asemenea
vreo
posibilitate
de
monitorizare
mixtă, iar votul în
asupra vulnerabilităților semnificative
externă.
ale sistemului. Estonia pare a fi la persoană să rămână
prima opțiune
prima vedere singurul exemplu de
Un al treilea pas ar fi pilotarea
succes în acest domeniu. Unul dintre
votului prin corespondență (poștă)
principalele atuuri este posibilitatea
la alegerile parlamentare din 2016.
de a schimba votul exprimat on-line cu unul în Nicio alternativă – oricare ar fi ea - la votul în
secția de votare, ca să nu mai vorbim de faptul că persoană nu ar trebui să intre în vigoare fără a fi
este o țară puternic conectată la internet, ceea ce pilotată, pentru a observa dacă poate fi aplicată
demonstrează capacitatea votanților de a utiliza fără probleme semnificative. Responsabilitatea
astfel de instrumente12. Cu toate acestea, au existat gestionării procesului trebuie împărțită între
rapoarte care au evidențiat vulnerabilitățile ridicate Autoritatea Electorală Permenantă și un birou/
ale sistemului estonian.
ofițer pentru votul prin corespondență, înființat
pe lângă reprezentanțele diplomatice. Cetățenii
Votul prin Internet este o alternativă riscantă
care intenționează să voteze anticipat vor
pentru siguranța sistemului. Chiar dacă programul
notifica (inclusiv printr-o cerere depusă on-line)
software, modul de autentificare și modul de
această intenție către biroul pentru votul prin
transmitere a datelor ar fi securizat, modul de
corespondență printr-o cerere, urmând a primi
numărare a voturilor, precum și modalitățile de
documentele necesare (buletinele de vot, cartea
observare și verificare a procesului rămân limitate.
de alegător care să autentifice procedura, plicurile,
Luând în calcul experiența românească de instrucțiuni), pe care le vor transmite prin poștă
organizare a alegerilor și sistemul instituțional, pentru a ajunge până cel târziu în preziua votului

11. Conform International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), http://www.idea.int/
elections. Baza de date include toate statele, iar în unele țări se aplică mai multe metode: votul personal (103), poștă (49),
prin persoană desemnată (18), vot electronic (7), fax (2)
12. Estonia are o rată de conectare la internet de 81.62%, comparativ cu 51.66% în România, http://www.internetlivestats.
com/
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la biroul electoral al secției de votare responsabil
pentru gestionarea procedurii.
În ciuda faptului că votul prin Internet este o
metodă mai avansată și mai facilă din punct de
vedere tehnologic și posibil și mai ieftină, este
conform statisticilor și rapoartelor existente mai
riscantă decât votul prin corespondență. Problema
încrederii în exprimarea votului de către votant fără
presiuni rămâne valabilă pentru ambele tipuri de
sistem, cum de altfel rămâne și lipsa de încredere
a votantului în administrarea procesuluit de către
autorități.
Pentru a completa lista de recomandări, considerăm
că prevederea referitoare la definirea secției de
votare ca spațiul unde se află cabinele trebuie
modificată. Conform legislației curente, alegătorii
pot vota la ora 21 doar dacă sunt în acea sală. Dar
experiența din 2014 a dovedit că această practică
poate avea efecte de natură neconstituțională,
întrucât poate bloca dreptul la vot. Astfel, la ora 21,
președintele secției de votare trebui să desemneze
un membru sau un reprezentant al forțelor de
ordine să se plaseze în spatele ultimei persoane
aflate la coadă și astfel toți cei aflați la ora 21
înaintea liniei de final să poată vota.
Niciuna dintre aceste metode nu rezolvă singură
problema votului în străinătate. Până când nu
avem proceduri unitare de organizare a alegerilor,
administrație electorală vizibilă și puternică, consens
politic și mai ales o strategie asupra pașilor ce trebuie
întreprinși, niciuna dintre variante nu poate fi o
soluție. Implementarea unui astfel de sistem necesită
timp, fonduri și mai ales o viziune clară a decidențillor.
Încrederea votanților în instituțiile care organizează
alegerile trebuie să crească pentru a exista un consens
al societății asupra deciziilor adoptate.

•

Legislația electorală trebuie să includă prevederi
legate de sistemul informatic de verificare a
CNPurilor în timp real, consolidarea drepturilor
observatorilor, reformarea sistemului de
contestații și instrumente pentru reducerea
presiunilor actorilor locali care intervin abuziv
în desfășurarea procesului de vot

•

Organizarea unor dezbateri publice pe tema
votului la distanță, pentru identificarea soluției
corecte. O astfel de decizie nu se poate lua
fără discuții cu părțile interesante – inclusiv
românii din străinătate sau organizațiile care
îi reprezintă - având în vedere implicațiile
implementării oricărui sistem, pentru un număr
semnificativ de persoane

•

Punerea în dezbatere publică a proiectului de
Cod Electoral. Propunerea AEP este un punct
de plecare, însă necesită completări, având
în vedere evoluțiile din 2011. Organizațiile
societății civile, cu expertiză în domeniul
electoral trebuie să ia parte la procesul de
formulare a Codului. Autoritatea Electorală
Permanentă, care deține expertiza tehnică și
alte instituții care au rolul de a organiza alegerile
trebuie să fie invitate la discuții și consultate în
procesul de modificare a legislației

•

Codul Electoral trebuie discutat în paralel cu
legea partidelor politice, care trebuie să conțină
prevederi de liberalizare a pieței politice,
prin scăderea numărului de membri pentru
înființarea partidelor, desființarea criteriilor
teritoriale și stabilirea de criterii egale de
candidatură între partidele politice și candidații
independenți, precum și acordarea de
drepturilor independenților de a-și nominaliza
reprezentanți în birourile electorale13. De
asemenea, pragurile electorale trebuie scăzute
în concordanță cu principiul liberalizării pieței
politice, pentru a permite mai multor formațiuni
să acceadă la guvernare, la toate nivelurile

•

Publicarea Codului Electoral până cel târziu în
noiembrie 2015, deși preferabil ar fi până la
sfârșitul lui iunie, pentru a se putea aplica la
alegerile locale din iunie 2016

•

Campanie de informare publică asupra
activităților Comisiei și publicarea calendarului
de activități, a documentelor și comunicatelor
publice pe pagina web proprie

Următorii pași trebuie să fie:
•

Comisia
comună
pentru
elaborarea
propunerilor legislative privind legile electorale
trebuie sp stabilească o viziune care să
susțină organizarea profesionistă și eficientă a
proceselor electorale pe termen lung și deci, să
se concentreze pe elaborarea Codului Electoral
unitar și nu a legilor electorale la modul
individual

13. Recomandările grupului Politică fără Bariere, din care face parte și EFOR: https://www.facebook.com/
PoliticafaraBariere?fref=ts
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Recomandările EFOR se regăsesc și în cele
2 rapoarte publicate anterior, în urma
monitorizării proceselor electorale din 2014.
Cele două documente cuprind propuneri de
politică publică și de instrumente care trebuie
incluse în Codul Electoral:
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Codul Electoral nu mai poate aștepta, http://
expertforum.ro/alegeri/
Procesele electorale în România, între improvizație
și
bune
practici,
http://expertforum.ro/
improvizatie-electorala/

CAPITOLUL 4
PIAŢA DE ENERGIE: PAŞI
SIGURI, DAR MICI. CÂT
DE BINE SE DESCURCĂ
REGLEMENTATORUL ANRE?
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Fără îndoială, cea mai mare realizare în sectorul
energiei în ultimii doi ani este limitarea scandalurilor
de tip “băieți deștepți”: în prezent, ca urmare a
dosarelor începute și a condamnărilor repetate
și consistente pentru corupție, a devenit riscant
pentru vechii “favoriți” ai sectorului de energie să
primească prețuri preferențiale la energie electrică
sau gaz de la companii de stat sau prin reglementări
cu dedicație. Ca urmare, a devenit posibil și lucrul
la care acum doi ani nici nu ne-am fi gândit că se va
întâmpla așa curând: piețele de gaze și de energie
electrică s-au liberalizat, deocamdată pentru
consumatorii non-casnici.
Avem, așadar, premisele să se dezvolte o piață
liberă și funcțională pentru energie. Legea energiei
(123/2012, cu modificările ulterioare), precum și
Ordinele emise de ANRE au instituit o obligație
importantă de tranzacționare pe bursele de energie,
pentru a facilita formarea pieței. Trebuie spus că, în
tot acest timp, au existat presiuni constante pentru
modificarea legii cu scopul reluării vechilor practici
de contracte încheiate bilateral, și doar spaima
de procurori, presiunile publice și cele externe
au menținut această obligație. La fel, au existat
presiuni enorme pentru amânarea liberalizării
pieței de gaze, de care ar fi beneficiat furnizorii
reglementați și consumatorii “la liber” cu prețuri
negociate - ca din întâmplare - tocmai la nivelul
reglementat, mai curând decât consumatorii noncasnici mici. Cu toate dificultățile, de bine, de rău,
azi toate tranzacțiile angro de energie electrică se
încheie prin bursa OPCOM, iar procente în creștere
din tranzacțiile angro din piața de gaze se încheie
pe platformele centralizate ale BRM și OPCOM.
Drept urmare, avem azi prețuri de piață formate
mai transparent decât înainte și pe care jucătorii le
consideră relevante.
Din păcate, multe alte probleme din sectorul
energiei rămân nerezolvate. Nu s-au făcut pași
importanți pentru adoptarea strategiei energetice:
lucru care înseamnă că se va merge ca și până
acum pe ordonanțe de urgență și modificări ad
hoc ale legislației în Parlament, o rețetă sigură
pentru corupție; schimbările recente din minister
vor însemna și schimbări în grupul de lucru
pentru elaborarea strategiei. Actuala conducere
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a ministerului nu pare interesată de continuarea
reformelor din acordul cu FMI. Se discută proiecte
majore, dar cu eficiență economică îndoielnică:
reactoarele 3 și 4, Tarnița, grupuri noi pe lignit,
achiziționarea celor 3 companii de distribuție de
energie electrică deținute de ENEL, toate discutate
mai mult sau mai puțin netransparent cu parteneri
chinezi. CE Oltenia și Hunedoara sunt, de facto,
aproape falite și vor intra probabil în insolvență;
până una-alta, se încearcă salvarea lor prin hotărâri
de guvern care le garantează o parte din piața
de servicii de sistem și de rezerve, distorsionând
piața și crescând prețul energiei electrice pentru
consumatori.
În acest peisaj, ANRE a început să funcționeze
ceva mai stabil și mai sigur decât până în
2012, deși încă șovăielnic. Nu s-au mai făcut
schimbări politice în conducerea ANRE, cu toate
că majoritățile parlamentare s-au modificat între
timp. Dar, în primăvara anului trecut, un scandal
public de corupție a afectat imaginea publică
a reglementatorului și, mai important, a arătat
faptul că relațiile dintre reglementator și industria
reglementată sunt, cel puțin, prea informale, dacă
nu total nepotrivite. Apoi, viziunea și direcțiile
reglementărilor sunt aproape exclusiv determinate
de aplicarea “legalistă” a aplicării în literă a
directivelor europene, acordându-se relativ puțină
importanță celorlalte chestiuni de reglementare
care nu țin strict de acquis-ul comunitar și de
infringement-urile ajunse la scadență. Comitetul
de reglementare aprobă reglementări care provin
din interiorul ANRE, deși, într-adevăr, se pare
că și analizează critic ce primește; însă nu are o
viziune comprehensivă a sectoarelor reglementate
pentru a stabili strategia de reglementări viitoare
și a o face consecventă cu o viziune asupra pieței
și integrării regionale. Calitatea raportării publice
a ANRE este încă destul de scăzută și cu întârzieri
care fac informațiile mai puțin relevante. Cu toate
problemele, trebuie să-i recunoaștem ANRE un
mare merit: în ciuda presiunilor politice pentru
amânarea liberalizării, mai ales în piața de gaze,
ANRE a susținut constant liberalizarea, nu doar
declarativ, ci contribuind la dezvoltarea unei piețe
lichide și cu prețuri relevante.
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I. GUVERNANŢA REGLEMENTATORULUI
1. INDEPENDENŢA
De la adoptarea Legii ANRE (160/2012), componența
Comitetului de reglementare nu s-a modificat,
lucru care a asigurat într-o anumită măsură o
continuitate instituțională și o “specializare la
locul de muncă”. Veniturile ANRE nu mai sunt ca
în trecut transferuri de la bugetul statului, ci ANRE
se finanțează integral din veniturile proprii; din
păcate, execuția bugetară în continuare nu este
auditată, cu un raport făcut public. Președintele
ANRE, numit de un partid aflat acum în opoziție, nu

a fost schimbat odată cu ieșirea de la guvernare a
partidului care l-a propus. Au existat, de asemenea,
situații în care ANRE a fost fățiș în opoziție cu
Guvernul pe chestiuni sensibile - de pildă, pentru
amânarea liberalizării consumatorilor non-casnici
de gaze pentru după 31.12.2014. Ca urmare,
independența de facto a reglementatorului față
de presiunile politice pare să se fi îmbunătățit în
ultimii doi ani, deși au apărut metode mai subtile
de exercitare a controlului politic.

BOX 1. PRESIUNILE POLITICE SE POT FACE ŞI PRIN METODE MAI SUBTILE
În primăvara lui 2013 Oltenia și Hunedoara se
confruntau cu serioase probleme de lichiditate,
deoarece în piața de energie intraseră cantități
mai mari de energie hidro și regenerabilă. Ca
urmare, s-a aprobat HG 138/2013 (prelungit
și extins la sfârșitul lui 2014): o reglementare
discreționară prin care cele două companii
obțineau o bucată de piață garantată, indiferent
de ineficiența lor. Această măsură impusă de
Guvern încalcă independența reglementatorului
pur și simplu neținând cont de Codul comercial al
pieței angro emis de ANRE, care avea instrumente
suficiente pentru protejarea
siguranței
sistemului în condiții nediscriminatorii. Asupra
lui ANRE s-au făcut presiuni pentru adoptarea
unui Ordin care să modifice regulile în piață și să
pună în practică prevederile HG 138, inclusiv prin

greve ale minerilor organizate în fața sediului
ANRE. În cele din urmă, ANRE a adoptat Ordinul
33/2013 în august, iar în raportul de activitate pe
2013, ANRE chiar găsește justificări pentru acest
HG.
Schema generoasă de subvenție prin certificate
verzi a stimulat investițiile, crescând oferta de
energie în piață și scăzând prețul energiei angro.
Drept urmare, o parte din centralele termo,
cu costuri marginale mai mari, au fost scoase
din piață. Pentru a supraviețui, Hunedoara și
Oltenia și sindicatele miniere au făcut presiuni în
2013-2014 pentru reducerea schemei de sprijin
pentru regenerabile, și pentru obținerea unui alt
fel de sprijin. Acesta a fost HG 138, prin care li se
garanta acces “peste rând” și unor unități aflate
la “coada” ordinii de merit.
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Sursa: http://www.j-constantinescu.org/___Impact_RES.html, analize proprii. Graficele nu sunt la scală.
O
problemă
rămâne
independența
reglementatorului față de industria reglementată.
Scandalul de corupție din vara lui 2014 a pus ANRE

într-o lumină proastă și a ridicat semne de întrebare
privind modul în care reglementările ANRE nu pot
fi chiar influențate de cei reglementați (vezi Box 2).

BOX 2. DOSAR DNA
în iunie 2014, unul din vicepreședinții ANRE a
fost acuzat de procurorii DNA că a pretins de la
ENEL acordarea unor contracte pentru o firmă,
în schimbul unei intervenții pentru avantajarea
ENEL. ANRE decisese anterior reducerea unor
tarife cu 6% pentru evitarea dublei înregistrări
a certificatelor verzi. Conform procurorilor,
ENEL urma să beneficieze de o reducere de

Este foarte important, totuși, că ANRE a adoptat
un Cod de conduită ca urmare a acestui scandal, în
care intră două aspecte importante și care au fost
o sursă de probleme în trecut:
•

Art (11) 1 (e) răspunde situației din dosarul
menționat,
interzicând
solicitarea
sau
acceptarea unor instrucțiuni directe afectând
îndeplinirea atribuțiilor de reglementare. Cu
toate acestea, în Comisia de etică nu s-a luat în
discuție situația vicepreședintelui din dosarul
DNA.

doar 1,3% a tarifelor și majorarea unui spor
de eficiență cu 50%. Indiferent cum va evolua
acest caz în instanță, dată fiind mediatizarea
cazului, ANRE trebuie să depună eforturi pentru
a spăla imaginea unui reglementator în care
reglementările pot fi influențate de companiile
reglementate.

•

Art (11) 2 stipulează că activitățile de instruire
profesională se fac la solicitarea instituțiilor de
învățământ, în timpul liber și cu titlu gratuit.
Pentru imaginea ANRE acest lucru este foarte
important din cauza zvonurilor din trecut
că personalul ANRE oferea cursuri contra
cost companiilor reglementate, deghizând
astfel “șpaga”. Este mai puțin relevant dacă
aceste zvonuri erau sau nu adevărate: pentru
credibilitatea în piață a reglementatorului este
esențial să nu se facă nici măcar speculații de
acest tip.
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2. RESPONSABILITATEA
Calitatea rapoartelor publicate rămâne una din
problemele serioase ale ANRE. E adevărat că
raportul anual de activitate este în ultimii ani mai
orientat spre activitatea ANRE, spre deosebire de
rapoartele anterioare (ex., 2010) în care cea mai
mare parte conținea un rezumat al evoluțiilor
piețelor de energie monitorizate. Cu toate
acestea, în continuare nu există o analiză critică
a performanțelor reglementatorului, în termeni
suficient de simpli și de clari încât să poată fi
înțeleasă și urmărită de oricine; raportul rămâne mai
curând descriptiv decât analitic, enumerând fiecare
reglementare. De pildă, din raportul anual nu e
evident cât anume din programul de reglementare
adoptat la începutul anului 2013 s-a dus la bun
sfârșit pe parcursul anului, nu doar cantitativ, ci și
pe obiective clare de reglementare. Apoi, nu este
evident dacă ANRE a făcut eforturi să-și optimizeze
folosirea bugetului, care în continuare rămâne
neauditat de un auditor independent (iar raportul
să fie publicat); nu există un audit de performanță
care să măsoare calitatea rezultatelor în raport
cu resursele folosite. De asemenea, statisticile
privind soluționarea petițiilor nu sunt suficiente
pentru a vedea dacă ANRE a răspuns adecvat la ele
(chiar dacă a răspuns la toate) și dacă ANRE are un
mecanism intern prin care învață din experiență
pentru a-și îmbunătăți răspunsul la astfel de petiții.
Apoi, un raport de activitate ar trebui să surprindă
și problemele instituționale ale ANRE și modul în
care ANRE încearcă să le rezolve: de pildă, faptul că
ANRE funcționează în continuare, chiar după 8 ani,
ca doi reglementatori distincți (energie electrică și
gaze naturale), până și cu sedii distincte, plus o fostă
agenție de eficiență energetică. Această problemă
a ANRE este o sursă de ineficiențe majore, de pildă,
faptul că experiența liberalizării pieței de energie
electrică și construcția bursei pur și simplu nu a fost
folosită pentru liberalizarea pieței de gaze naturale.
Raportul de activitate ar trebui să surprindă și o
astfel de analiză.
ANRE răspunde pentru activitatea sa în fața
Parlamentului, însă controlul parlamentar nu
este suficient de bine pus la punct, sistematic și
obiectiv pentru a nu exista riscul unui abuz (cum
se întâmplă la alte instituții formal controlate de
Parlament, cum ar fi TVR, și la care conducerea
este schimbată cu pretextul respingerii mai multor
rapoarte anuale dintr-o dată, odată cu schimbarea
majorității politice). În cursul anului 2014, de pildă,
ANRE a fost chemat de 4 ori la Parlament: pentru
analiza activității pe 2013, însă înainte de publicarea

raportului anual pe anul anterior (30 aprilie);
pentru explicații privind amenzile date de ANRE
lui OPCOM (acestea priveau o dispută cu privire la
definirea corectă a termenului contractual “ferm”
pentru tranzacțiile pe termen lung prin bursă);
o altă analiză a activității ANRE în noiembrie, sub
forma unei conferințe; și prezentarea anuală a
tarifelor reglementate pentru anul 2015, tot în
noiembrie. Pentru a evita un posibil abuz, evaluarea
activității ANRE în Parlament trebuie făcută la
momentul publicării raportului, la o dată fixă în
fiecare an, cu participare publică și după o agendă
predefinită; iar schimbarea membrilor comitetului
de reglementare, pe care o poate face Parlamentul
chiar înainte de terminarea mandatului, să fie
legată exclusiv de o asemenea evaluare. Desigur,
ANRE poate fi chemat la Parlament să explice unele
chestiuni punctuale, însă o eventuală înlocuire
a conducerii trebuie să se facă exclusiv pe baza
raportului de activitate evaluat la dată fixă.
Codul de etică. Urmare a unui scandal de corupție
intens mediatizat în vara lui 2014 (în care unul dintre
vicepreședinții ANRE a fost suspectat că s-a înțeles
cu un director dintr-o companie de distribuție
de energie electrică să îi asigure reducerea unei
sancțiuni), ANRE și-a elaborat un nou cod de etică
(“ghid de conduită”). Adoptarea unui asemenea
cod este un lucru bun, mai ales că rezolvă unele
probleme vechi ale ANRE, cum am explicat mai sus.
Mai mult chiar, în cazul ANRE se discută serios de
dileme etice de tipul, în ce măsură o persoană care
a lucrat în ANRE se poate duce imediat să lucreze
în sectorul reglementat, fără o perioadă de pauză.
Nu s-a discutat niciodată, în schimb, în ce măsură
un ministru poate veni direct de la o companie
majoră din sector sau în ce măsură este normal
ca directorul executiv al asociației companiilor de
utilități să lucreze și pe postul de consilier la comisia
parlamentară care scrie Legea energiei, deși și
aceste chestiuni sunt cel puțin la fel de relevante.
Din păcate, nu au existat nici dezbateri publice de
substanță pe acest cod, adoptat în grabă, și implicit
eforturile ANRE de a-și “spăla” imaginea șifonată
nu au fost suficient de vizibile pentru publicul
larg. Tocmai pentru a-și reface credibilitatea în
condițiile date, ANRE ar fi trebuit să-și facă un
plan pentru dezbaterea și adoptarea unui astfel
de cod, discutând și cu exteriorul (public larg,
industrie, consumatori, experți din sector, dar și
procurori, judecători, inspectori de integritate,
experți ai Curții de Conturi), deoarece o bună
parte din chestiunile care trebuie clarificate într-un
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asemenea cod sunt chestiuni sensibile aflate într-o
zonă “gri” între ce este în mod explicit interzis de
lege și comportamentul acceptabil. De pildă, cât
este permis angajaților ANRE să comunice și în ce
mod o poate face cu companiile reglementate?
Sunt permise mersul la restaurant, în vacanțe sau
vizitele reciproce între membri din conducerea
ANRE și oameni din conducerea companiilor
reglementate? Astfel de lucruri nu sunt întotdeauna
clare și trebuie discutate situațiile ipotetice în care
se pot găsi angajații ANRE. De asemenea, pentru
însușirea cu adevărat a unui comportament etic nu
este suficientă existența unui document aprobat
formal, ci ar fi recomandabil ca ANRE să organizeze
din când în când workshopuri cu actori din sector și
cu procurori, judecători, inspectori de integritate,
ofițeri ai Curții de Conturi pentru a discuta situații
ipotetice și a trage linia în acea zonă gri.
În planul aplicării în practică, în Comisia de Etică
a ANRE s-a luat în discuție comportamentul unui
angajat al reglementatorului față de jurnaliști,
caz care însă nu este nici vizibil (adică eficient în
îmbunătățirea imaginii publice a ANRE), și nici nu
pare cel mai grav caz din istoria ANRE, ba chiar ar
putea fi privit ca o sancțiune arbitrară contra unei
persoane incomode, dacă e singurul caz analizat
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vreodată de acea comisie. În schimb, în aceeași
Comisie de Etică nu s-au luat niciodată în discuție
stenogramele DNA din dosarul ENEL, în care este
implicat un vicepreședinte. Chiar dacă persoana
în cauză beneficiază în fața instanței de prezumția
de nevinovăție, Comisia de etică ar fi trebuit să ia
în discuție dacă modul informal de comunicare
între un membru al Comitetului de reglementare
și reprezentantul unei companii este acceptabil sau
dacă astfel de comunicări trebuie evitate pentru
a nu afecta credibilitatea instituției și a nu crește
suspiciunea unor fapte chiar mai grave.
O ultimă chestiune punctuală este legată de
dezbaterile din consiliul consultativ. Nu toți membrii
acestui consiliu consultativ sunt prezenți la aceste
întâlniri; din păcate, ANRE nu publică procese
verbale pe scurt ale acestor întâlniri, pentru ca
actorii reprezentați în acest consiliu să știe cum
(și dacă) le-au fost reprezentate interesele. De
pildă, ar fi interesant de știut dacă reprezentanții
sindicatelor au participat la întâlnirile consiliului
consultativ la care s-au discutat reglementări
pentru sprijinirea Oltenia și Hunedoara și dacă șiau exprimat acolo opiniile privind piața de rezerve
și cea de servicii tehnologice de sistem, înainte ca
sindicatele să facă grevă în fața sediului ANRE.

3. TRANSPARENŢA
O evoluție pozitivă comparativ cu perioada
anterioară este faptul că ANRE a început să publice
măcar un rezumat al întâlnirilor comitetului de
reglementare și discuțiile din consiliul consultativ,
în buletinele de informare. Problemele majore care
rămân sunt:
•

programul de reglementare nu este clar legat
de niște obiective de îndeplinit în perioada
următoare. El cuprinde doar o listă de viitoare
reglementări din care cineva din exterior
nu-și poate da seama care din ele sunt cu
adevărat prioritare și care pot fi amânate
fără să apară probleme majore. Comitetul
de reglementare aprobă reglementări care
provin din interiorul ANRE, deși, într-adevăr,
se pare că și analizează critic ce primește; însă
nu are o viziune comprehensivă a sectoarelor
reglementate pentru a stabili strategia de
reglementări viitoare, ceea ce face ca direcția
strategică a reglementărilor, presupunând
că o asemenea strategie există, să nu fie
transparentă. Programul reglementărilor e în
continuare mult prea ambițios, iar devierile de

la acest program nu au vreo consecință, alta
decât amânarea reglementărilor nefinalizate
pentru anul următor. Analiza internă a ANRE
privind programul de reglementare este doar
cantitativă. La acest lucru contribuie și faptul că
în programul de reglementare nu se stabilesc
întâi marile obiective de policy pe care încearcă
să le atingă reglementatorul pentru anul
următor, ci programul publicat este o simplă
înșiruire de viitoare reglementări în ordine
cronologică.
•

nu sunt publicate procesele verbale ale
comitetului de reglementare și ale consiliului
consultativ, care ar putea permite publicului
să înțeleagă discuțiile de substanță pe
reglementări și modul de luare a dciziilor,
precum și măsura în care sunt reprezentați în
consiliul consultativ.

•

rapoartele de piață sunt publicate cu mare
întârziere, când sunt publicate. De pildă, în
ianuarie 2015, ultimul raport privind piața de
gaze este din septembrie 2014, iar cel privind
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piața de energie electrică este din mai 2014.
Nu există niciun raport la secțiunea de eficiență
energetică. Rapoartele privind piața de gaze
conțin doar câteva date statistice privind
consumul, prețurile, cantitățile importate
sau exportate și un indice de concentrare a
pieței. Lipsesc cu desăvârșire analize de orice
tip, precum și statistici privind tranzacțiile pe
bursă, cantități înmagazinate, consumatori
care și-au schimbat furnizorul în perioada
analizată sau evoluția regulilor pieței (coduri
aprobate, reglementări privind consumatorii
întreruptibili, piața de echilibrare etc., relevante
pentru evoluția viitoare a pieței). Rapoartele
privind piața de energie electrică sunt ceva mai
complete, ceea ce arată încă o dată că nu există

coordonare între jumătatea de ANRE care se
ocupă de gaze și cea care se ocupă de energie
electrică. Nici unul din aceste rapoarte nu face
o analiză serioasă a practicilor neconcurențiale
și a răspunsului reglementatorului la acestea
(inclusiv, de pildă, o critică din perspectiva
pieței față de legislație emisă de guvern care
distorsionează piața: HG 138 sau modificările
ad hoc privind energia regenerabilă).
•

nu sunt publicate analizele de impact pentru
reglementările anterioare, pentru a vedea
în ce măsură se impune modificarea unor
reglementări (ex., bonusul de cogenerare
de înaltă eficiență, modificarea tarifelor
reglementate etc.).

II. CALITATEA REGLEMENTĂRILOR
Majoritatea reglementărilor adoptate de ANRE
privesc aplicarea acquis-ului comunitar și

construcția piețelor de energie electrică și de gaze;
precum și tarifele de rețea.

1. LIBERALIZAREA PIEŢEI DE GAZE
În vara lui 2012 s-au adoptat noile calendare de
liberalizare a pieței de gaze și de energie electrică,
în etape distincte pentru consumatorii non-casnici
și pentru cei casnici. Ceea ce trebuie reținut, în
primul rând, este că creșterea de prețuri cauzată
de liberalizare, mai ales pentru gaze, este în bună
măsură și un rezultat al amânării reformelor între
2007-2012 și a reglementărilor populiste de prețuri
de atunci: de pildă, în 2008-2012, atât creșterea
prețului pentru energia electrică (19%), cât și a celui
pentru gaze (stagnare, 0%), au fost mult sub inflație
(23%), contrar tendințelor europene și tocmai în
perioada în care prăbușirea economică ar fi putut
fi limitată prin atragerea unor investiții în sectorul
energetic, pe modelul Turciei, investiții care au

fost amânate tocmai din cauza incertitudinilor cu
privire la liberalizare. Nu e de mirare că, după ce
au fost înghețate 5 ani, scăzând real cu aproape un
sfert, să explodeze când se revine la normal.
Fig 1: creșteri de prețuri pentru energie vs inflație,
2008-2012. Atât pentru piața de energie electrică,
cât și pentru cea de gaze, între 2008-2012 prețurile
au crescut mai puțin decât inflația (pentru gaze,
chiar au stagnat). În cea mai mare parte a Europei,
prețurile pentru energie în perioada respectivă au
crescut mai repede decât inflația. Tocmai aceste
politici populiste fac azi mai dificilă ajustarea
la piață - din cauză că trebuie recuperată și
iresponsabilitatea politicilor trecute.
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Sursa: DG Energy, https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20140122_swd_prices.pdf
În vara lui 2012 s-au adoptat două calendare
de liberalizare, care cuprind nu doar etapele de
creșteri de prețuri, ci și un “road map” agreat cu
Comisia Europeană pentru liberalizare. Până în
prezent, ANRE și-a îndeplinit partea din program,
adoptând reguli de tranzacționare în piață,
reviziuind tarifele de rețea, codul de rețea etc.
Mai sunt câteva aspecte la care s-au înregistrat
întârzieri, în special privind activitatea de informare
a consumatorilor cu privire la alternativele din piața
liberă (de pildă, comparatorul de tarife), raportarea
privind respectarea obligațiilor de serviciu public
de către operatori și informarea publicului referitor
la noile evoluții din piață (calendarul complet se
găsește aici: http://discutii.mfinante.ro/static/10/
Mfp/calendarpreturi/programgaze.pdf). În ciuda
întârzierilor în aplicarea acestui “road map” de către
cei implicați, până la 1 octombrie vor fi finalizate
piața de echilibrare și aplicarea integrală a codului

de rețea; modelul de piață făcut de KPMG a fost
deja aprobat, iar în august 2014 s-au aprobat și
tarifele de intrare-ieșire. Cu toate acestea, decizia
unilaterală a Guvernului de a amâna liberalizarea
pentru consumatorii casnici de gaze până în
2014 va aduce, probabil, un nou infringement
din partea Comisiei Europene, care a trimis dejao
scrisoare autorităților române că nu este de
acord cu asemenea măsură. Pe lângă faptul că
amânarea, ca în perioada 2008-2012, va însemna
ajustare mai dureroasă în viitor, în realitate, s-ar
putea chiar ca publicul să nu-și dorească prețuri
reglementate și monopol cu voie de la stat pentru
totdeauna. Mai mult decât atât, liberalizarea pieței
de gaze pentru consumatorii non-casnici, de care
în special furnizorii reglementați spuneau că va
pune probleme majore, s-a făcut fără probleme
deosebite. Piața.
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BOX 3. SONDAJ ÎN IAŞI, CLUJ ŞI TIMIŞOARA
EFOR a avut trei dezbateri locale privind
liberalizarea piețelor de energie cu cetățeni
obișnuiți, fără cunoștințe prealabile despre
sectorul energiei. La prezentări am făcut și un
sondaj pentru a vedea ce părere are lumea
despre liberalizarea pieței de energie. Sondajul
nu este reprezentativ (la dezbateri au participat
cca 30-50 de persoane, fără eșantionare
științifică), însă câteva rezultate par destul de
interesante și contrazic opinia guvernanților
că populismul prinde la infinit. Astfel, aproape
80% dintre cei întrebați sunt pro liberalizare; și
consideră amânarea liberalizării o măsură care
a fost în favoarea marilor consumatori (care
au putut obține ani de zile prețuri la nivelul
celor reglementate) și a marilor furnizori (care
au beneficiat de o piață garantată, cu profit
garantat), și nu în beneficiul consumatorilor
non-casnici mici și casnici. Mai mult, ar fi fost de
acord ca, în 2009-2011, piața să se fi liberalizat
complet, cu condiția să nu plătească mai mult,
statul plătindu-le o parte de factură (Le-am
prezentat ideea că piața s-ar fi putut liberaliza
pentru consumatorii industriali, iar cu surplusul
de bani la buget, fie printr-o supraimpozitare,
fie prin dividende de la Romgaz și Petrom, statul

ar fi putut plăti pentru toți consumatorii casnici
diferența dintre factura “liberalizată” și factura la
preț reglementat, ba chiar ar mai fi și rămas bani
la buget. În alte cuvinte, s-ar fi putut redirecționa
imediat subvențiile date consumatorilor noncasnici către consumatorii casnici). A doua
opțiune preferată, la distanță mică de prima, era
cea propusă de ANRE la sfârșitul lui 2014 pentru
reluarea calendarului de liberalizare. Astfel,
ANRE propunea ca “primii 2000 m3” (echivalentul
consumului unei gospodării eficiente cu 3
camere și centrală de apartament) să fi fost
mai ieftini, la prețul reglementat de azi, iar ce
depășește să fi fost la prețul liber. Liberalizarea
ar fi putut fi făcută în continuare fie ca la energie
electrică (prin reducerea graduală a cantității
de 2000 m3 la preț reglementat), fie ca vechiul
calendar pentru gaze (creșterea prețului pentru
cei 2000 m3 până la paritatea pieței de azi, 8590 RON/MWh). Această variantă avea avantajul
că sprijinea mai mult consumatorii mai mici și
mai eficienți (până în 2000 m3), descurajând
risipa. Din păcate, înțelegem că nu se mai are în
vedere această opțiune, ci o creștere graduală a
prețurilor reglementate până în 2021.
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BOX 4. A FOST LIBERALIZAREA PIEŢEI DE GAZE PENTRU NON-CASNICI UN
SUCCES SAU UN EŞEC?
La sfârșitul lui octombrie 2014, ANRE a impus
furnizorilor obligația de a-și notifica și informa
clienții cu privire la opțiunea de schimbare a
furnizorilor (Ordinul 106/2014), devenind astfel
cert că piața pentru non-casnici se va liberaliza
la sfârșitul anului fără amânări. Din noiembrie și
până la mijlocul lui ianuarie 2015, 23% din clienții
EON și 39% din clienții GDF și-au renegociat

contractele cu furnizorii actuali; iar aproximativ
12% din clienții care nu își exercitaseră dreptul de
eligibilitate au făcut-o în acest interval. În acest
timp, cu toate că este iarnă, prețurile la care s-au
încheiat tranzacții “la liber” pe bursa BRM pentru
2015 (ianuarie) sunt foarte aproape de ultimul
preț reglementat: 88-90 RON/MWh față de 89,4
RON/MWh.

Se poate liberaliza o piață dependentă de importuri
dintr-o singură sursă?

componenta reglementată reducându-se până la
cca 40% azi.

Una din îngrijorările la adresa liberalizării o
reprezintă faptul că, dacă în piață există puțini
jucători, se poate ajunge la abuz de poziție
dominantă. Cu toate acestea, piața unică europeană
va putea funcționa numai după ce se liberalizează
piețele naționale și se dezvoltă interconectările.
Iată trei exemple de piețe care s-au liberalizat și
și-au dezvoltat o piață funcțională, deși sunt mult
mai dependente de importuri dintr-o singură sursă
(deocamdată) decât România.

La scurt timp de la începerea liberalizării, însă,
în 2005, compania de stat MOL a vândut lui EON
distribuția, înmagazinarea, furnizarea angro și
retail, inclusiv contractele pe termen lung cu
Gazprom, păstrând producția proprie și rețeaua de
transport. Riscul major într-o piață liberalizată era
ca EON să blocheze accesul competitorilor în piața
downstream, împiedicând consumatorii finali să se
bucure de beneficiile liberalizării abia începute. Ca
urmare, Comisia Europeană a aprobat tranzacția,
punând însă condiții pentru dezvoltarea pieței.
EON s-a angajat în fața Comisiei să vândă anual 1
mld m3 / an în 8 licitații anuale (2006-2013); și să
renunțe la 50% din contractul de achiziție de gaze
de la producătorul intern MOL, contract pe termen
lung de 10 ani. Licitațiile anuale urmau să se facă în
loturi (5 pachete de 100 mil m3; 5 pachete de 50 mil
m3; 10 pachete de 25 mil m3). La aceste licitații nu
puteau participa companii din grupul EON. Aceste
măsuri ar fi permis crearea unei piețe lichide de
cca 14% din consumul de gaze naturale în Ungaria.

Ungaria este una din țările europene cele mai
dependente de importurile de gaz natural. Gazul
reprezintă 35-40% din mixul de surse de energie
(În Ungaria se consumă cu doar 15% mai puțin
gaz decât în Polonia, o țară cu de 4 ori mai mulți
locuitori); iar producția proprie acoperă doar
cca 20% din consum. Liberalizarea a început în
2004, întâi cu consumatorii industriali, apoi și
cu cei casnici; iar în 2009 conceptul de utilitate
publică a fost înlocuit cu cel de serviciu universal,
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În practică, lucrurile nu au ieșit chiar așa cum se
sperase, EON rămânând furnizor dominant cu
peste 70% din piață în 2011.
Cu toate acestea, interconectările din ultimii ani
și integrarea în piața unică europeană are șanse
mari să crească concurența în piața maghiară de
gaze în anii viitori, odată cu creșterea securității
energetice. Pentru reducerea dependenței de o
singură sursă de import, Ungaria s-a concentrat pe
dezvoltarea rețelei și pe interconectări: cu România
(deocamdată doar pe un singur sens), cu Croația
și cu Slovacia (cea din urmă devine funcțională la
începutul lui 2015). Practic, capacitatea de tranzit
a Ungariei devinechiar mai mare decât consumul
propriu de gaz (15 față de 10-12 mld m3). Totodată,
încă dinainte de criza gazului din 2009, Ungaria
începuse să construiască depozite de înmagazinare
(1,2 mld m3, capacitatea totală ajungând azi
aproape de 5 mld m3); acest lucru reduce riscul
unei întreruperi de furnizare și crește și lichiditatea
pieței. În 2015 expiră și contractul pe termen lung
(19 ani) cu Gazprom; odată cu liberalizarea pieței
și creșterea interconectării există oportunitatea
de a negocia acest contract în termeni mult mai
favorabili și mai competitivi, la preț mai redus, pe
termene mai scurte, cu clauze mai puțin restrictive
și prețuri mai bine corelate cu prețurile spot. Ca
urmare, piața de gaz în Ungaria ar putea deveni
mult mai competitivă decât în anii trecuți. Riscul
cel mare, totuși, îl reprezintă politicile populiste (ca
de pildă reducerea administrativă a prețurilor la
utilități sau naționalizările) și corupția în companiile
de stat și în sectorul public (în Ungaria, presa scrie de
scandaluri de corupție comparabile cu cele privind
“băieții deștepți” de la noi; precum și de îngrijorarea
că în 2015 autoritățile ar putea să nu negocieze în
interesul public contractul cu Gazprom, dată fiind
apropierea recentă a lui Orban de Putin și influența
rusească în creștere în economia maghiară, în
sectorul energiei în special).
În Slovacia, gazul natural reprezintă cca 25% din
mixul de energie primară. Slovacia practic nu are
producție proprie de gaz. SPP, furnizorul național
de gaz, are un contract pe termen lung cu Gazprom
semnat în 2008, reprezentând 90% din importuri.
Ca urmare, orice întrerupere a furnizării de gaze
naturale de la Gazprom lovește dur în economia
slovacă: se spune că criza gazului din 2009 a
redus PIB-ul țării cu 0.7% din PIB (PISM, 2013).
Liberalizarea pieței de gaze naturale s-a făcut
pentru marii consumatori industriali (2006), iar
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apoi pentru gospodării (2008), lucru care, teoretic,
a deschis posibilitatea și altor furnizori să intre în
piață. Ce a contat mai mult, ca și în cazul Ungariei,
a fost interconectarea - flux invers cu Cehia și
Austria, cofinanțate prin fonduri europene, și în
viitor cu Polonia și Ucraina; și construcția unor
depozite de înmagazinare subterană - 3,1 mld m3
în 2015, reprezentând peste 50% din consumul
anual al Slovaciei. Așadar, dacă în 2008, SPP avea
100% din piața consumatorilor industriali, în 2014
a ajuns la sub 75%; în total, în 2011, concurenții lui
SPP furnizau cca 21% din tot gazul consumat. Cca
100.000 de gospodării si-au schimbat furnizorul
în 2011, când mai mulți furnizori au început
să concureze puternic și pe acest segment de
consum, după ce în 2008-2009 apăruse concurență
puternică pe segmentul consumatorilor industriali
(PISM, 2013). SPP a pierdut cotă de piață și din
cauza contractului mult prea rigid încheiat cu
Gazprom, concurenții săi tranzacționând la prețuri
spot. Concurența reduce prețurile: dacă în 2009,
Slovacia avea cele mai mari prețuri din Europa
pentru gazele naturale, acum se află pe locul 17
(Eurostat, 2014). Nu în ultimul rând, contează că
SPP a negociat în 2009 contracte de furnizare și cu
companii din Vest, ca urmare a crizei gazului.
În Polonia, piața de gaze era în 2011 integral
reglementată pentru consumatorii casnici și
industriali. Pentru liberalizare, s-a adoptat un
calendar de deschidere a pieței, simultan cu
obligarea companiei dominante (PGNiG) să ajungă
la finalul calendarului să liciteze transparent 9,4
miliarde m3 pe an (70% din piață), transparent,
într-un Virtual Trading Point, în contracte anuale.
Obligația anuală creștea odată cu reducerea
graduală a vechilor contracte cu clauze restrictive,
take or pay. Participanții la piața angro au fost
obligați să tranzacționeze o anumită cotă de gaz
prin ”bursă”: 30% de la 1 iulie 2013, 50% de la 1
ianuarie 2014, 70% din 1 iulie 2014. Tocmai pe baza
acestor tranzacții, piața urma să devină lichidă
și cu preț relevant, ceea ce făcea posibil ca marii
consumatori conectați la rețeaua de transport să
poată fi liberalizați la 1 iulie 2013; consumatorii mari
conectați la rețele de distribuție de la 1 ianuarie
2014; iar ceilalți non-casnici de la 1 iulie 2014. Nicio
clipă nu s-a pus problema, însă, că această obligație
ar putea fi interpretată de Comisie ca o interdicție
implicită de a exporta anumite cantități de gaze
naturale, cum s-a speculat la noi.
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2. TARIFE
Mai ales în contextul liberalizării pieței, care duce în
primă instanță la creșteri de prețuri, trebuie ținut
cont și de celelalte componente ale prețului final la
consumator. Pentru gaze, de pildă, doar jumătate
din prețul de factură e reprezentat de prețul gazului
propriu-zis, restul constă în tarife de transport,
distribuție, înmagazinare, prețul furnizării, taxe și
impozite. De pildă, dacă prețul gazului ar urma să
crească cu cca 50% până la sfârșitul perioadei de
liberalizare, tarifele de distribuție au crescut într-un
singur pas cu 30-40% (în condițiile în care tarifele de
distribuțieși transport reprezintă cca un sfert din
factura finală). Tocmai ținând cont de aceste costuri,
recunoașterea în tarifele stabilite de reglementator
a unor costuri trebuie să țină cont de costul cel mai
bun pe care l-ar fi putut obține compania respectivă
de distribuție. De altfel, chiar acolo unde operatorii
sunt privați, dacă ei reprezintă un monopol natural
privat sau o companie cu poziție dominantă într-o
piață de utilități, sunt obligați să urmeze procedura
de achiziții publice competitive conform Directivei
2004/17/EC
(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004L001720140101&from=EN). EON, ENEL, CEZ, GDF,

dar și Hidroelectrica, Petrom, Romgaz etc sunt
menționate în mod explicit în Directivă ca fiind
obligate să achiziționeze competitiv, indiferent că
sunt companii cu acționari privați sau de stat. Ca
urmare, reglementatorul trebuie să verifice dacă
costurile pe care le înregistrează aceste companii
pentru activitățile reglementate respectă această
condiție, mai ales acolo unde operatorii ar putea
fi tentați să folosească operațiuni tip “transfer
pricing” (făcând lucrări in house cu firme proprii,
la prețuri mai mari decât în piață, pentru a-și
transfera profiturile din zona strict reglementată
într-o zonă necontrolată); și unde comparația cu un
benchmark de costuri ar fi dificilă.
Fig. Ponderea tarifelor de rețea (distribuție,
transport) în factura finală pentru un consumator
casnic mediu, 2012. În România, ponderea tarifelor
de rețea este cam pe la media europeană, în
condițiile în care prețul gazului era foarte mic. Cu
toate acestea, când analizăm impactul liberalizării
pieței de gaze, trebuie văzute distinct și creșterile
de tarife de distribuție, care nu au legătură cu
liberalizarea
propriu-zisă.

Sursa: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20140122_swd_prices.pdf

Categorie consum GDF

Tarif distribuție 01.01.1431.12.14 (RON/MWh)

Tarif distribuție 01.04.14
(RON/MWh)

% CREȘTERE

B6

20,56

20,56

0%

B5

22,22

29,78

34%

B4

23,86

32,85

38%

B3

25,00

34,44

38%

B2

26,74

37,35

40%

B1

26,82

37,75

41%
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Categorie consum EON

Tarif distribuție 01.01.1431.12.14 (RON/MWh)

Tarif distribuție 01.04.14
(RON/MWh)

% CREȘTERE

B6

24,82

32,23

30%

B5

25,62

33,59

31%

B4

26,15

34,31

31%

B3

27,22

34,72

28%

B2

27,37

35,32

29%

B1

27,54

36,57

33%

Sursa cifrelor: Ordinele ANRE 21 și 26/2014
2004 2010 2011 2012* 2012** 2014 2015 2016

Responsabil

GUVERNARE

Parlament

Independență

Parlament

Buget și subordonare

Parlament

Schimbări ale conducerii

Parlament

Presiuni politice informale

Parlament / Guvern

Relația cu sectorul reglementat

ANRE

Responsabilitate

ANRE

Raportare și confirmare /verificare a conducerii

Parlament / ANRE

Responsabilitate față de consumatori, operatori din
sector, public
Financiar și auditare

Parlament

Etică și punere în practică a reglementărilor

ANRE

Transparență

ANRE

Publicarea deciziilor

ANRE

Consultări reale

ANRE

Răspunsuri la cererile de informații publice

ANRE

Predictibilitate

ANRE

Consistență și justificarea modificărilor introduse

ANRE

Adaptabilitate la schimbările din mediu

ANRE

ANRE

SUBSTANȚA (Activității)
Tarife si preturi

ANRE

Eficiente din punct de vedere economic

ANRE

Reevaluări periodice

ANRE

Monitorizarea piețelor și acordarea licențelor

ANRE

Capacitatea de a sancționa nerespectarea deciziilor

ANRE

Criterii transparente pentru acordarea/retragerea
licențelor
Protecția consumatorilor, managementul plângerilor
contra industriei

ANRE
ANRE
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Măsuri imediate (2015)
GUVERNARE
Independență

Păstrarea comitetului de reglementare sau schimbarea lui doar
după o evaluare corectă

Buget și subordonare

analiza raportari financiare ANRE

Schimbări ale conducerii

selectie corecta a comitetului de reglementare

Presiuni politice informale

nicio decizie nu trebuie să încalce Directivele sau să împiedice piața

Relația cu sectorul reglementat

aplicare lege + sanctiuni interne

Responsabilitate

Raport de activitate adecvat (macar la nivelul din 2004); raport
financiar complet, auditat

Raportare și confirmare /verificare a conducerii

Par: schimbarea conducerii doar prin analiza performantei, nu
discreționar

Responsabilitate față de consumatori, operatori din
sector, public

Par: comitet reglementare. ANRE: transparenta in dezbaterea
deciziilor, consultari serioase cu consiliul consultativ

Financiar și auditare

publicarea și auditarea declarațiilor financiare

Etică și punere în practică a reglementărilor

aplicarea Codului de Conduită în situații cu adevărat relevante

Transparență

Publicizare și consultare în privința tuturor deciziilor majore;
rapoarte pe site la nivelul celor din 2004

Publicarea deciziilor

publicarea deciziilor din comisii cu efect reglementator și conectarea
deciziilor cu obiectivele

Consultări reale

organizarea de consultări publice si postarea pentru comentarii pe
internet a tuturor deciziilor majore

Răspunsuri la cererile de informații publice

răspunsuri complete la toate cererile de informații publice, indiferent
de sursa

Predictibilitate

Menținerea consistenței între perioadele de reglementare
publicarea de justificări pentru toate modificarile de reglementari;

Consistență și justificarea modificărilor introduse

program de lucru bazat pe obiective

Adaptabilitate la schimbările din mediu

dezbatere completă asupra modificărilor (de tarife, analiza impact)

SUBSTANȚA (Activității)
Tarife si preturi

Aplicare calendar liberalizare; dezbateri reglementări piață

Eficiente din punct de vedere economic

recunoașterea costurilor adecvate

Reevaluări periodice

schimbarea tarifelor doar în urma unor modificări Fundamentale,
aplicarea integrala a reglementarilor

Monitorizarea piețelor și acordarea licențelor

Clarificarea și punerea în practică a reglementărilor;
monitorizarea pieței de energie

Capacitatea de a sancționa nerespectarea deciziilor

sancțiuni adecvate, inclusiv pentru jucătorii de stat

Criterii transparente pentru acordarea/retragerea
licențelor

ghiduri de aplicare a reglementărilor

Protecția consumatorilor, managementul plângerilor
contra industriei

să răspundă la plângeri cu justificări clare, să impună sancțiuni celor
care încalcă reglementările
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Măsuri pe termen mediu (2016, pentru a atinge țintele)
GUVERNARE
Independență

Control exercitat doar prin aprobarea Raportului întocmit de
ANRE; revocare doar pe crit obiective

Buget și subordonare

verificarea informațiilor financiare din Raport

Schimbări ale conducerii

înlocuirea conducerii dacă Raportul este respins, dar doar pe crit
obiective și transparent

Presiuni politice informale

fără presiuni pt prețuri scăzute; ANRE: aplicare calendar liberalizare

Relația cu sectorul reglementat

eliminarea relațiilor nepotrivite cu companiile, ex. “rezolvări”
informale, ad hoc

Responsabilitate

Performanță și raportări financiare

Raportare și confirmare /verificare a conducerii

Par: schimbări în structura de management doar pe criterii de
performanță si transparent

Responsabilitate față de consumatori, operatori din
sector, public

raportare completă a activității adaptată pentru diverse categorii de
public

Financiar și auditare

publicarea rapoartelor financiare auditate

Etică și punere în practică a reglementărilor

continuarea publicării rezultatelor generate de politica de menținere
a standardelor de etică

Transparență

Raportare completă asupra performanței pe site (ținta Ofgem

Publicarea deciziilor

publicarea tuturor deciziilor privind obiectivele, monitorizarea
termenelor limită, explicarea întârzierilor

Consultări reale

lansarea de dezbateri on-line asupra deciziilor majore și publicarea
tuturor comentariilor

Răspunsuri la cererile de informații publice

răspunsuri complete la toate cererile de informații publice

Predictibilitate

Corelarea deciziilor cu scopuri și obiective sustenabile

Consistență și justificarea modificărilor introduse

program de activitate complet bazat pe obiective, explicarea
abaterilor sau modificărilor

Adaptabilitate la schimbările din mediu

identificarea și lansarea unor dezbateri privind schimbările în mediu

SUBSTANȚA (Activității)
Tarife si preturi

Revizuirea politicii privind tarifele pentru acces în piață, calendar
liberalizare

Eficiente din punct de vedere economic

revizuirea tarifelor pentru servicii de rețea (distribuție, transport tranzit, tarif zonal)

Reevaluări periodice

anunțarea din timp a recalculărilor de tarife și discutarea / dezbaterea
modificărilor

Monitorizarea piețelor și acordarea licențelor

Reconcentrare a activității către piețe, nu către tarife și prețuri
reglementate

Capacitatea de a sancționa nerespectarea deciziilor

Cod de sancțiuni cu proceduri complete

Criterii transparente pentru acordarea/retragerea
licențelor

Ghiduri pentru sancțiuni

Protecția consumatorilor, managementul plângerilor
contra industriei

Drepturile consumatorilor
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Justificarea schimbărilor de punctaj:

pe obiectivele majore ale reglementatorului.

1. Independența: Conducerea ANRE a rămas
relativ stabilă. S-a adoptat un nou Cod de conduită
care limitează anumite practici care afectau
independența față de sectorul reglementat.

4. Predictibilitate: ANRE are unele întârzieri în
aplicarea planului de reglementări, iar analiza e
strict numerică (cât % din ordinele prevăzute la
începutul anului s-au aprobat, cu cât % s-a depășit
numărul, dar nu prioritatea lor.

2. Responsabilitatea: Rapoartele de activitate
ale ANRE sunt puțin mai bune, dar tot nu există
corelare clară între obiective, programul de
reglementare, și analiza ulterioară a activității de
reglementare în raportul anual. S-a reinstituit în
practică consiliul consultativ, deși se pare că nu
toți membrii participă. ANRE ar trebui să publice
procese verbale ale acestor consultări, pentru ca
actorii reprezentați în consiliul consultativ să poată
vedea dacă au fost într-adevăr reprezentați. În
continuare nu sunt auditate și publicate situațiile
financiare. S-a adoptat un cod etic, dar în Comisia
de etică nu este dezbătut tocmai “cazul anului”.
3. Transparența: A crescut calitatea consultărilor
pe anumite ordine și decizii. Rapoartele de piață
sunt publicate foarte târziu și lipsesc informații
relevante. Programul de reglementare nu e împărțit

5. Tarife și prețuri: ANRE reevaluează tarifele de
distribuție pentru a se asigura că sunt recunoscute
numai costuri care ar fi putut fi obținute prin
licitație. Totuși, scandalul din vara anului trecut
sugerează riscul că unele tarife sau sancțiuni să fie
“negociabile” (nu neapărat corupție, ci excepții de
la caz la caz),
6. Monitorizarea piețelor: ANRE nu publică
rapoartele de piață acuzând dificultatea cu care
poate obține date din sectorul reglementat.
Acest lucru e o disfuncționalitate majoră și poate
afecta serios modul în care își poate desfășura
ANRE activitatea. Poate ar fi utilă înființarea unui
“observator” al pieței pe modelul observatorului
european, separat de ACER.

CAPITOL 5
DE CE NU AVEM AUTOSTRĂZI
ŞI PIERDEM BANI UE: STUDIU
DE CAZ ŞI PROGNOZĂ PE
ANII VIITORI
63% DIN INTERVALUL DE NOUĂ ANI ÎN CARE PUTEAM
CHELTUI BANII PE POS-T S-A IROSIT FĂRĂ SĂ FACEM
ABSOLUT NIMIC
UN PLAN MAI BUN (ŞI MAI IEFTIN) PENTRU AUTOSTRADA
COMARNIC-BRAŞOV
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Construcția de autostrăzi în România ultimilor
ani este strîns legată de fondurile UE. Banii de la
bugetul de stat sunt mult prea puțini. O estimare
precisă este greu de făcut, datorită opacității
instituțiilor și programelor, dar suma anuală
disponibilă este undeva în jur de 200-300 milioane
Euro. Cu acești bani s-ar putea construi cîteva
zeci de km de autostradă anual, adică mult prea
puțin pentru nevoile de dezvoltare ale României.
Prin Programul Operațional Transport (POS-T)
2007-2013 am avut la dispoziție 1.8 miliarde de
euro fonduri nerambursabile pentru construcția
de autostrăzi (pe care îi mai putem cheltui până
la sfârșitul lui 2015), iar pe următorul program
sectorial Programul Infrastructură Mare 2014-2020
vom avea ceva mai mult de 2 miliarde de euro
pentru același scop.

•

Arad-Timișoara: deschiderea sub presiune
în condiții de grabă și lucru de mîntuială a
autostrăzii, ceea ce a dus la necesitatea refacerii
ulterioare a stratului de uzură;

•

Timișoara-Lugoj Lot 2: licitația a fost anulată și
reluată, apoi contestată, astfel încît semnarea
contractului a venit foarte tîrziu;

•

Sibiu-Orăștie: studiul de fezabilitate făcut de
mîntuială a dus autostrada prin mijlocul unor
dealuri instabile, alunecările de teren ulterioare
blocînd proiectul pentru 18 luni

Din păcate avem o absorbție proastă în acest
moment (vezi secțiunea 1 prognoze) și riscăm să
pierdem o parte semnificativă din acești bani. La
această situație a contribuit un început catastrofal
al programelor europene după aderarea la UE și
un management prost și opac al proiectelor, cu
strategii schimbătoare după cum bătea vântul
politic. În mare, distingem patru etape majore în
politica de mari proiecte rutiere în România pe
primul ciclu bugetar UE de când suntem membri:

Problemele din etapa a doua pălesc însă în
comparație cu blocajul la care am asistat începînd
cu schimbarea de guvern din 2012. Licitațiile au
fost amînate interminabil; spre exemplu, la LugojDeva s-au anunțat cîștigatorii licitației la nouă
luni (!) după deschiderea ofertelor. Pe loturile cu
probleme unde contractele au fost reziliate a durat
până la un an de zile lansarea licitației pentru
continuarea lucrărilor. Este memorabilă replica
premierului Ponta din acea perioadă: “E facută
[n.m. desemnarea cîștigătorilor licitației] de vreo
7 luni și se plimbă așa, pentru că după chestia cu
Iordache și cu DNA, nu mai vrea nimeni să semneze
nimic“.

1. Anii complet pierduți: 2007-2009, reprezentând
33% din perioada de nouă ani în care se pot cheltui
banii (pe sistemul N+2)
Entuziasmul intrării în UE a fost atât de mare, apoi
pasiunea pentru bătălii politice absurde atât de
intensă, încât toată lumea s-a culcat pe o ureche și
nu a mișcat nimic. Practic, o treime din timpul cât
se puteau consuma banii din POS Transport am
stat degeaba.
2. Anii de accelerare: 2010-2011, reprezentând
22% din perioada de cheltuire
Din 2010 lucrurile au intrat încet-încet pe un
făgaș și au fost începute marile lucrări de pe A1
(coridorul rutier european Nădlac-Arad-SibiuPitești-București-Constanța). Din păcate o serie de
decizii proaste, pregătirea superficială a proiectelor
demarate în această etapă și ghinionul au dus
la întîrzieri importante în derularea lucrărilor
contractate și demarate în acest interval:
•

Nădlac-Arad: deturnarea fondurilor europene
făcută de Nelu Iordache (Romstrade), vechi
client al guvernelor românești, dar și falimentul
răsunător (cel mai mare din istoria Austriei) al
gigantului Alpine, care avea mai multe lucrări
contracte aici pe fonduri POS-T;

3. Anii de confuzie și blocaj: 2012-2013, ba chiar
până pe la jumătatea lui 2014, reprezentând
aproape 30% din intervalul disponibil pentru
implementare.

Peste toate aceste amânări a venit marea
schimbare de strategie impusă de Dan Șova și
Victor Ponta, numită grandios Planul România 2018,
adică prioritizarea autostrăzii pe Valea Prahovei
(Comarnic-Brașov) în dauna închiderii coridorului
european prin Sibiu-Pitești. În încercarea de a
atrage trafic cât mai mult pe viitoarea autostradă de
pe Valea Prahovei, care trebuia să fie în sistem PPP,
s-a încercat schimbarea coridoarelor europene și
aducerea tuturor autostrăzilor prin Brașov, pentru
a avea cifre robuste în acest proiect ce trebuia să fie
bancabil. În plus, se pare că această schimbare de
strategie avea legătură și cu centrele de influență
în partid, în speță cu grupul din Bacăul al unor
importanți lideri USL (la acea dată). Astfel Brașovul
ar fi trebuit să devină punctul nodal al autostrăzilor
Sibiu-Brașov, Brașov-Bacău și Brașov-București.
Transportatorii, specialiștii în domeniu, marii
producători din industria auto, precum și Comisia
Europeană au protestat imediat împotriva unui
asemenea plan, punctându-i deficiențele majore:
•

Legătura dintre București și Moldova făcută
prin trecerea Carpaților de două ori (o dată
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Meridionalii și încă o dată Orientalii),
•

Distanța mai mare (cu 50 km) și altitudinea
maximă mai mare (1100m pe Valea Prahovei
față de 700m pe Valea Oltului) pentru legătură
București-Arad.

4. Mica deblocare: jumătatea a doua din 2014.
Într-un final, după schimbarea din funcție a
ministrului Șova, dar și ca urmare a opoziției celor
menționați, în ultima parte a anului 2014 s-a revenit
în sfîrșit la planul inițial, cel al prioritizării închiderii
coridorului european.
Din păcate, cei mai bine de doi ani în care prioritățile
nu au fost clare au dus la bulversarea programului
de construcție de autostrăzi și la demoralizarea
specialiștilor din sistem, fie că vorbim de CNADNR,
compania de autostrăzi, sau de autoritatea de
management (AM) a POS Transport. Pregătirea
noilor proiecte a avut de suferit atîta timp cât
nu se știa exact care sunt prioritățile: cele din
documentele strategice și europene deja adoptate,
sau cele impuse mai nou de la vârful politicii
guvernamentale românești?

acele investigații geologice detaliate necesare
pe baza cărora în sfîrșit să poată fi licitată
construcția autostrăzii.
Estimăm în momentul de față că, fără alte blocaje
politice ce pot totuși surveni în orice moment, cum
am văzut, construcția ar urma să înceapă în 2017,
urmînd să fie finalizată în 2021 în totalitate (în 2019
ar putea fi finalizate secțiunile ușoare din cele două
capete, respectiv Sibiu-Boița și Curtea de ArgeșPitești).
In concluzie, ca să rezumăm, utilizarea timpului în
POS-T a fost catastrofală, după cum puteți vedea
din figura alăturată.

În mod natural, segmentul de autostradă SibiuPitești a stagnat în tot acest interval și s-a pierdut
timp prețios într-un mod nepermis. Ca să vedeți ce
complicat este procesul, lucrurile au mers așa:
•

Licitația pentru refacerea studiului de
fezabilitate a fost anulată în noiembrie 2012
și nu a fost reluată pînă în iunie 2014 (!), la
plecarea ministrului Șova;

•

Apoi depunerea ofertelor a fost amânată
repetat;

•

În sfîrșit pe 14 noiembrie 2014 ofertele au fost
dechise;

•

Iar în prezent (ianuarie 2015) se așteaptă
desemnarea cîștigătorilor (nu se știe când)

•

Urmează inevitabilele contestații după care
se va semna contractul și apoi în 12 luni se
va livra studiul de fezabilitate, actualizat cu

Situația la zi
În prezent, România are 687 km de autostradă în
exploatare și încă 13km terminați, dar care nu pot
fi exploatați pentru că nu au nod de descărcare la
unul din capete: segmentul Balinț-Șanovița din A1
(lîngă Lugoj) și segmentul de 3km din autostrada
A3 de lîngă București, între Centura București și
str. Popasului. În construcție avem în prezent, 250
km de autostradă dintre care pe 179km se lucrează
activ și 71km sunt blocați (lucrări suspendate) în
momentul de față.
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Hartă autostrăzi în exploatare (negru) și construcție activă (galben) în România

Loturi aflate în construcție activă

Lungime (km)

A1 Nădlac-Pecica

10

A1 Nod Nădlac - frontieră

2

A1 Lugoj-Deva (fără secțiunea cu tunelele “pentru urși”)

63

A1 Timișoara-Lugoj lot 2

25

A10 Sebeș-Turda

70

A3 Gilău-Nădășelu

8,7

Loturi cu lucrări blocate

Motiv

Lungime (km)

A3 București-Ploiești (intrarea în
București) - executat 0%

Neînțelegeri financiare cu constructorul, proces pe
rol

3

A3 Suplacu de Barcău-Borș executat 50%

Contract reziliat cu Bechtel, în prezent se așteaptă
desemnarea noului constructor după deschiderea
ofertelor în sep 2014

60

A1 Lugoj-Deva lot 2, secțiunea E - Impunerea unor soluții suplimentare (2 tunele
executat 0%
forate, 2 viaducte) față de caietul de sarcini pentru
care trebuie efectuată o licitație separată

8
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Figura de mai jos prezintă o scurtă istorie a
numărului de km de autostradă finalizați în ultimii ani, alături de o prognoză a inaugurărilor pentru anii viitori. În anul 2015 se va da în circulație
tronsonul Arad-Pecica și, foarte probabil, Timișoara-Lugoj Lot 2; deși termenul contractual pentru
acest lot este în 2016, lucrările sunt foarte avansate. Vom avea așadar la sfârșitul acestui an autostradă continuă de la Lugoj până la granița cu
Ungaria – și de fapt până la Budapesta, având în
vedere că și vecinii noștri vor termina bucata Mako-Nagylak în acest an. Dar va fi un an sărac, cu
numai 37km de autostradă terminați. Acest “gol

de lucrări” din 2014-15, datorat în special perioadei
de confuzie și blocaj al deciziei de după 2012, este
unul cu totul nefericit, deoarece pică exact peste
ultimii doi ani ai perioadei de cheltuire a fondurilor
din primul ciclu bugetar european al României,
când statele membre de obicei intensifică ritmul
absorbției. La noi, după cum se vede, așa ceva nu
a fost posibil. Oricum, este de reținut ideea generală că ceea se inaugurează într-un an este rezultatul pregătirii și contractării făcute cu câțiva ani
înainte, deci la citirea graficului eventualele merite
trebuie judecate din această perspectivă.

Istoria și prognoza construcției de autostrăzi
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Pentru 2016, lucrurile arată ceva mai bine, dacă nu
vor apărea probleme de finanțare, având în vedere
că discutăm de proiecte “fazate”, adică finanțate
din ambele programe: cel în curs (POS-T pe 200713) și Programul Operațional Infrastructură Mare
(POIM pe 2014-20). Cu asemenea aranjamente
și tendința noastră demonstrată de a încurca
lucrurile și când ele sunt simple, nimic nu este
exclus. Dar dacă totul merge bine, s-ar putea
inaugura:
•

Sebeș-Turda;

•

Gilău-Nădășelu;

•

Cîmpia Turzii-Tîrgu Mureș (dacă proiectul va fi
aprobat pentru finanțare europeană);

2015

2016

2017

•

Lugoj (Dumbrava) – Deva cu excepția secțiunii
cu tunele;

•

intrarea A3 în București.

În 2017, sperăm să fie gata Suplacu de Barcău‑Borș,
lotul executat doar pe jumătate de Bechtel și
secțiunea lipsă (cu tunelele “pentru urși”) din
Lugoj-Deva; vom avea astfel autostradă continuă
de la Sibiu la Nădlac și mai departe spre Europa
de Vest.
Este de notat că aceste previziuni sunt destul de
optimiste și presupun asigurarea finanțării ritmice,
precum și lipsa unor blocaje majore în derularea
proiectelor, cum au mai fost. Astfel de probleme
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apar frecvent, un exemplu fiind autostrada A3
București-Ploiești, o investiție enormă de la
buget de aproximativ jumătate de miliard de
euro care încă nu este gata după doi ani de la
deschiderea circulației între Centura București și
Centura Ploiești Vest. În acest caz, este vorba de
neînțelegeri financiare cu constructorul care țin
proiectul în loc de doi ani și nu permit terminarea
intrării în București.
Autostrada București-Ploiești este relativ puțin
folosită, măsurătorile de trafic aratând că în
continuare 2/3 din autovehicule preferă vechiul
drum național DN1. Un motiv important pentru
această sub-utilizare e chiar lipsa intrării în
București a autostrăzii. De asemenea, ea a fost
gândită pentru a fi continuată din zona Dumbrava
(înainte de Ploiești) cu o ramificație spre Buzău
urmând să preia astfel traficul de pe relația
Moldova-București (care în prezent se desfășoara
pe DN2 pe relația Buzău-Urziceni-București). Din
păcate și acest proiect al autostrăzii Ploiești-Buzău
este mult întârziat; în acest moment așteptăm
Strategia de Implementare a Masterplanului General
de Transport pentru a vedea prioritizarea sa.
Ce se întâmplă totuși cu autostrada ComarnicBrașov, cea mai scumpă din țară?
Acest proiect controversat revine periodic în atenția
publică, doar pentru a crea și mai multă confuzie în
jurul său. Autostrada reprezintă o ambiție politică
a premierului Ponta care de altfel și-a pus public
credibilitatea în joc, afirmând înainte de alegerile
generale din 2012 că ea va fi gata până în 2016.
Din păcate, acestui pariu nefericit i-a căzut victimă
chiar programul de construcție al autostrăzilor,
așa cum explicam la începutul secțiunii, pentru că
a generat o bulversare priorități fără să rezolve în
final nimic.
Pe parcursul anului 2014, deznodământul acestui
proiect a tot fost amânat, deși se vorbea insistent
despre un nou eșec al încercării de concesionare. La
începutul lui 2015, în sfîrșit, a fost dată publicității
schema de finanțare pentru această concesiune,
ce prevede o plată anuală de disponibilitate de 325
de milioane Euro timp de 26 de ani pe care trebuie
să o susțină statul român, suma totală plătită de-a
lungul concesiunii de 30 de ani fiind de 8.5 miliarde
de euro.
Nimeni nu neagă utilitatea unei autostrăzi pe Valea
Prahovei, dar avem aici de-a face cu o propunere
foarte defavorabilă pentru statul român, începând
de la costul de construcție de 1.8 miliarde pentru
cei 53 de km ai autostrăzii. Pe standardele de cost

ale ministerului valoarea estimată ar fi sub un
miliard de euro, iar studiul de fezabilitate anterior
pusese această valoare la 1.1 miliarde Euro. S-a
ajuns la această sumă enormă de 1.8 miliarde
pentru că procedura de achiziție publică a fost una
restrânsă (“dialog competitiv”), iar nu o procedură
cu adevărat competitivă precum licitația deschisă.
Pentru comparație, în ultimii ani s-au obținut
la licitații corecte prețuri foarte bune pentru
kilometrul de autostradă:
•

6 mil €/km, Sebeș-Turda

•

5 mil €/km, Cîmpia Turzii - Tîrgu Mureș

•

sub 3 mil €/km la Nădlac-Arad

Desigur, discutăm despre un altfel de relief pe
Valea Prahovei, dar luând în considerare chiar
și prețurile mari pentru tunele (40-50 mil €/km
pe sens dublu) sau viaducte (20-30 mil €/km) nu
ajungem la această enormitate de 1.8 miliarde de
euro.
Mult mai avantajoasă pentru România ar fi licitarea
ca proiect design&build (în limbaj de specialitate,
“FIDIC galben”) cu împărțirea în mai multe loturi,
metodă prin care se obțin prețurile cele mai
bune (făra împărțire pe loturi, puține companii
pot executa întregul proiect, reducându‑se astfel
competiția și crescând prețul). Pentru finanțare
s-ar putea folosi un mix de fonduri europene
(segmentul este pe rețeaua europeană TEN-T
extinsă fiind eligibil pentru finanțare pînă la
30%), împrumuturi de la BEI/BIRD (disponibile, în
condițiile în care recent au fost licihidate anticipat
împrumuturi de la BEI de 0,5 miliarde de euro
pentru proiecte de autostrăzi prin înlocuirea cu
fonduri de coeziune) și contribuție a bugetului de
stat.
Un astfel de proiect finanțat mixt este exact ce se
are în vedere prin planul de investiții al Comisiei
Juncker. Mai mult, după cum au declarat oficiali
ai Comisiei, pentru țările care finanțează proiecte
prin acest plan se vor putea obține derogări,
pentru investițiile agreate, de la constrîngerile
privind deficitul bugetar.
Pentru astfel de derogări este bine să faci lobby la
Bruxelles, iar nu pentru alte prostii dăunătoare și
amânări de reforme, pentru că ele duc realmente
la dezvoltare. Proiectul s-ar putea executa în
patru ani cu finanțare de 300 mil Euro/an (total
1,2 miliarde Euro) împărțită aproximativ egal:
100 mil Euro împrumut BEI, 100 mil Euro fonduri
europene (FEDR), 100 mil Euro de la buget. La
sfîrșitul celor patru ani vom avea autostrada gata
și un împrumut de 400 mil Euro cu dobîndă mică de
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rambursat către BEI, o situație net superioară fața
de condițiile concesiunii actuale. Cu alte cuvinte,
am avea în 2021 și culoarul IV European gata până
la București, și autostradă pe Valea Prahovei, și
absorbție bună pe fondurile UE (nu ca în actualul
ciclu) și un nivel acceptabil de îndatorare publică.
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