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Parlamentul Romaniei

Senat

Comisia pentru energie, infrastructura 
energetica resurse minerale 
Nr.XXI/86/29.06.2020

Comisia economica, industrii si servicii

Nr.XX/378/29.06.2020

RAPORT COMUN
asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanfei de urgenfa nr. 54/2020 privind 

prelungirea mandatelor Comitetului de reglementare al Autorita|ii Nafionale de
Reglementare in Domeniul Energiei 

L353/2020

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, Comisia economica, industrii si servicii si Comisia pentru 
energie, infrastructura energetica §i resurse minerale, prin adresa nr.L353/2020, au fost sesizate, 
de^catre Biroul Permanent al Senatului, tn vederea dezbaterii §i elaborarii raportului comun 
asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanfei de urgen^a nr. 54/2020 privind 
prelungirea mandatelor Comitetului de reglementare al Autoritdfii Nafionale de Reglementare 
in Domeniul Energiei, initiata de Guvemul Romaniei.

Dezbaterile s-au desfa§urat in §edin|ele de comisie din data de 29 iunie 2020, prin 
mijioace electronice la distanta, in conformitate cu procedura aprobata de Biroul Permanent al 
Senatului, in prezen^a majoritatii senatorilor.

In conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, la dezbaterea proiectului de lege a participat, on line, din 
partea Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei, Radu Badita, secretar 
general.

Proiectul de lege are ca obiect prelungirea, pe o perioada de 3 luni de la data intrarii in 
vigoare a ordonantei de urgenta, a mandatelor in derulare ale membrilor Comitetului de 
reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei care expira la data 
de 23 aprilie 2020, data care a coincis cu perioada starii de urgenta instituita la nivel national prin 
Decretul Pre§edintelui Romaniei nr. 95/2020, prelungita prin Decretul Pre§edintelui Romaniei nr.
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240/2020. Prelungirea este necesara |inand cont de faptul ca neadoptarea de urgenfa a unui cadru 
legislativ care sa permita continuarea, in conditii optime, a activita^ii Autoritatii Nationale de 
Reglementare in Domeniul Energiei ar putea genera blocaje in flinctionarea corespunzatoare a 
sistemului energetic nafional.

Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputalilor in forma ini^iala, in condi^iile art. 
115 alin. (5) teza a Ill-a din Constitu^ia Romaniei, republicata.

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de ^anse, culte minoritafi si Comisia 
pentrn nmncd, familie protectie sociaJd au transmis avize negative.

Consiliul Legislativ avizeaza favorabil.

In urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotarat, cu majoritatea voturilor exprimate, 
sa adopte raport comun de admitere cu amendamente admise care se regasesc in anexa la 
raportul comun.

Prin amendamentele propose, prevederea din Ordonanta de urgenta nr.54/2020, respectiv 
prelungirea cu trei luni a mandatelor, a fost introdusa in legea de baza, respectiv in Ordonanta de 
urgenta nr.33/2007privind organizarea ^iflinctionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in 
Domeniul Energiei, ea devenind astfel generala si valabila in orice situatie de stare de urgenta, 
decretata in conformitate cu Ordonanta de urgenfa a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stdrii 
de asediu §i regimul stdrii de urgenta. Totodata, s-a facut o completare prin care se expliciteaza 
modul de colaborare intre ANRE si Consiliul Concuren^ei, in concordan^a cu dispozitiile 
aplicabile din directivele europene in vigoare §i cele in curs de transpunere.

in raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
organice §i urmeaza sa fie votat in conformitate cu prevederile art.76 alin.(l) din Constitu^ia 
Romaniei.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constitu^ia Romaniei §i ale art.92, alin.(8), pct.2 
din Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este Camera decizionala.

Presedinte Presedinti
Senator Gheorghe Marin Senator Daniel Gataan

v
SecPetar

Senator Miron AU xandru Smarandache Senator Silvia Monica Dinica
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Anexa la raportul comun nr.XIX/86/29.06.2020 
raportul comun nr.XX/378/29.06.2020

Comisia pentru energie, infrastructura energetica resurse minerale 
Comisia economica, industrii si servicii

Amendamente admise
La Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanfei de urgenfa a Guvernului nr.54/2020 privind prelungirea mandatelor Comitetului de reglementare al

Autoritafii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei

L353/2020

Observa|ii/MotivareText Protect Lege / Ordonanfa de urgenfa Amendamente admiseNr.
crt.

Nemodificat1. Titlul Legii
LEGE

pentru aprobarea Ordonanfei de urgenfa a Guvernului 
nr.54/2020 privind prelungirea mandatelor Comitetului 

de reglementare al Autoritafii Nafionale de 
Reglementare in domeniul Energiei

Tehnica legislative in 
conformitate cu modificarile 
ulterioare

2. Articolul unic se modifica §i va avea urmatorul cuprins:

Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
54/2020 privind prelungirea mandatelor Comitetului de 
reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in 
Domeniul Energiei.

Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenja a Guvernului nr.54 
din 23 aprilie 2020 privind prelungirea mandatelor Comitetului de 
reglementare al Autorita^ii Nationale de Reglementare in Domeniul 
Energiei, publicata in Monitorul Oflcial al Romaniei, Partea I, 
nr. 333 din 23 aprilie 2020, cu urmatoarele modiflcari ^i 
completari:

Autor: Comisia pentru energie, infrastructura energetica §i 
resurse minerale. Amendamentul a fast adoptat cu majoritate 
de voturi.
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Tehnica legislativa in 
conformitate cu modificarile 
ulterioare

3. Titlul Ordonan^ei de urgenfa 1. Titlul ordonanfei de urgenfa se modifica va avea 
urmatorul cuprins:
„ORDONANTA DE URGENTA privind modiiicarea 
completarea Ordonanfei de urgenta a Guvernului nr. 
33/2007 privind organizarea si func^ionarea Autoritafii 
Nafionale de Reglementare in Domeniul Energiei”

ORDONANJA DE URGENJA privind prelungirea 
mandatelor Comitetului de reglementare al Autoritatii 
Na^ionale de Reglementare in Domeniul Energiei

Autor: Comisia pentru energie, infrastructura energeticd p 
resurse minerale. Amendamentul a fast adoptat cu majoritate 
de voturi.

2. Articolul unic se modifica $i va avea urmatorul cuprins:4.

Mandatele in derulare ale membrilor 
Comitetului de reglementare al Autoritalii Na^ionale de 
Reglementare in Domeniul Energiei care expira la data de 
23 aprilie 2020, se prelungesc pentru o perioada de trei luni, 
de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonan^e de 
urgenta.

Articol unic. „Articol unic. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
33/2007 privind organizarea ^i functionarea Autoritafii 
Nafionale de Reglementare in Domeniul Energiei, 
publicata in Monitorul Oflcial al Romaniei, Partea I, nr. 
337 din 18 mai 2007, aprobata cu modificari $i completari 
prin Legea nr. 160/2012, cu modificarile p completarile 
ulterioare, se modifica p se completeaza dupa cum 
urmeaza:

1. Dupa alin. (16) al articolului 4 se introduce un alineat 
nou, alineatul (16^)y cu urmatorul cuprins:

Acopera exact sensul 
prezentei Ordonan^e de 
urgenta a Guvernului cu 
deosebirea ca in loc sa se 
dea un termen fix de 3 luni, 
trateaza un caz general, 
dand posibilitatea Camerei 
Deputa^ilor §i Senatului sa

5.

«(16*) Mandatele membrilor Comitetului de reglementare 
a caror durata expira prin ajungerea la termen in 
perioada in care este decretata starea de urgenta in 
conformitate cu Ordonanfa de urgenfa a Guvernului nr. 
1/1999 privind regimul starii de asediu $i regimul starii de 
urgenfa, aprobata cu modificari $i completari prin Legea
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mdepl ineasca parcursul 
legal de numire a noilor 
membrii ai Comitetului de 
reglementare ANRE. Avand 
m vedere atribu|iile 
competentele exercitate de 
ANRE m sectorul energetic 
precum §i faptul cS 
Comitetul de reglementare 
este forui decizional 
indrituit sa aprobe 
reglementarile emise de 
autoritate

nr. 453/2004, cu modificarile completarile ulterioare, $e 
preiungesc de drept, pentru o penoada de maximum trei 
luni, termen in care comisiile de specialitate desemnate 
conform aUn.(2)f selecteaza si propun noii membri, iar 
Parlamentul in ^edin^a comuna a celor doua Camere ii 
nume^te m condi^iile legii.»

Autor: Comisia pentru energie, infrastructura energetica 
resurse minerale. Amendajnentul a fast adoptat cu majoritate 
de voturi.

pentru
func^ionarea piejei de 
energie, este imperios
necesarS modificarea §i
completarea OUG 33/2007, 
in sensul dispunerii 

mandatelorprelungirii 
membrilor Comitetului de
reglementare din cadrul 
ANRE ce expire prin 
ajungerea la termen, pentru 
a putea fi asiguratS 
continuitatea activita|ii de 
reglementare a autorita|ii, 
respectiv adoptarea m 
conditii de legalitate, cu 
respectarea condi|iilor de 
cvorum, a masurilor de 
reglementare necesare.
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2. Alineatul (4) al articolului 7 se modifica si va area 
urmdtoru! cuprins:

Modificarile propuse au in 
vedere o mai mare claritate 
si stabilesc cine pot fi 
beneficiarii informatiilor 
confidentiale. Totodata se 
stabilesc reguli dare privind 
circulatia documentelor cu 
caracter confidential.

6.
Text OUG 33/2007

ARTICOLUL 7

Angajarea salarizarea personalului ANRE

(4) Confidentialitatea tuturor informatiilor objinute in cursul 
sau ca urmare a exercit^ii atribu|iilor de serviciu in cadrul 
ANRE este obligatorie pentru tot personalul acesteia §i 
pentru membrii Comitetului de reglementare §i ai 
Consiliului consultativ, in conditiile prevazute de lege.

(4) Infonnatiile confidentiale stabilite de operatorii economici 
sau de cati-e ANRE prin regulainent propriu, pot fi comunicate 
Presedintiei, Parlamentului, Guvemului sau altor institutii 
centrale si locale cu atributii in domeniu, in conditiile legii.

Autor: Comisia pentru energie, infrastructurd energeticd 
resurse minerale. Amendamentul a fost adoptat cu majoritate 
de voturi.

3. La articolul 7, dupd alineatul (4) se introduce un alineat 
nouy alin, (4^), cu urmdtorul cuprins:

(4^) Personalului ANRE, membrilor Comitetului de 
reglementare si ai Consiliului consultativ, le sunt interzise 
fumizarea de infonnatii confidentiale dobandite in exercitarea 
atributiilor de serviciu, altor beneficiari decat cei prevazuti la 
alin.(4).

Modificarile propuse au in 
vedere o mai mare claritate 
si stabilesc cine pot fi 
beneficiarii informatiilor 
confidentiale. Totodata se 
stabilesc reguli dare privind 
circulatia documentelor cu 
character confidential.

7.

Autor: Comisia pentru energie, infrastructurd energeticd §i 
resurse minerale. Amendamentul a fost adoptat cu majoritate 
de voturi.
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4. Alineatul (5) al articolului 11 se modifica §i va avea 
urmdtorul cuprins:

Text OUG 33/20078.

Art. 11
(5) ANRE exercita atributiile competentele prev^ute 
de prezenta ordonanta de urgenfa, f^a a aduce atingere 
prevederilor Legii concuren^ei nr. 21/1996, republicata, cu 
modificmle §i completariie ulterioare, §i nici competentelor 
Consiliului Concurentei in aplicarea acestei legi, respectiv 
in aplicarea art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea 
Uniunii Europene.

Aceasta forma a fost avizata 
de Consiliul Concurentei ca 
respectand 
europene aplicabile in
domeniu.
Formularea aceasta intare|te 
prerogativele ANRE in
colaborarea cu Consiliul 
Concurentei in concordanta 
cu dispozitiile aplicabile din 
directivele europene in
vigoare §i cele in curs de 
transpunere,
Directiva 944/2019.

(5) ANRE colaboreaza cu Consiliul Concurentei in 
vederea aplicarii legislafiei nafionale si europene in 
materie de concurenta, fara a aduce atingere prevederilor 
Legii concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile §i 
completariie ulterioare, §i nici competentelor Consiliului 
Concurentei in aplicarea acestei legi, respectiv in aplicarea art. 
101 §i 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii 
Europene.»”

normele

Autor: Comisia pentru energie, infrastructurd energeticd 
resurse minerale. Amendamentul a fost adoptat cu majoritate 
de voturi. precum
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