
EXPUNERE DE MOTIVE 

Sectiunea 1 
Titlul prezentului proiect de act normativ 

LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
privind prelungirea mandatelor Comitetului de reglementare at Autorităţii 

Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 

Sectiunea a 2— a 
Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situatiei actuale 
Potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 160/2012, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul 
Energiei, denumită în continuare ANRE, este o autoritate administrativă autonomă, cu 
personalitate juridică, sub control parlamentar, finanţată integral din venituri proprii, 
independentă decizional, organizatoric şi funcţional, având ca object de activitate 
elaborarea, aprobarea şi monitorizarea aplicării ansamblului de reglementări obligatorii la 
njvel naţional necesar funcţionării sectorului şi pieţei energiei electrice, termice şi a gazelor 
naturale în condiţii de eficienţă, concurenţă, transparenţă şi protecţie a consumatorilor. 

Pentru aprobarea reglementărilor în sectorul energiei electrice, termice şi al gazelor 
naturale a îi desfăşoară activitatea un comitet de reglementare format din 7 membri, 
inclusiv preşedintele, şi cei 2 vicepreşedinţi prevăzuţi. Nunurea şi revocarea membrilor 
Comitetului de reglementare se fac de către Parlament, în şedinţa comună a celor două 
Camere. 

Numirea membrilor Comitetului de reglementare al ANRE, cu nominalizarea 
funcţiilor, se face la propunerea comună a Comisiei pentru industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor şi a Comisiei economjce, industrii şi servicii a Senatului. . 

Durata mandatului membrilor Comitetului de reglementare este de 5 ani, aceştia 
putănd fi remvestiţi cel mult o dată. 

În cazul imposibilităţii definitive de exercitare a mandatului de către unul dintre 
membri, comisiile parlameiitare propun Parlalnentului, în termen de 30 de zi1e, persoana 
care va fi numjtă pentru durata restantă a mandatului. Se cons ideră imposibilitate definitivă 
de exercitare a mandatului once împrejurare care creează o indisponibilizare Cu o durată 
mai mare de 90 de zile consecutive. — 

Totodată, precizăm faptul că mandatele a trei dintre cei şapte membri câre alcătuiesc 
Comjtetul de reglementare al ANRE urmează să expire în cursul lunii aprilie a.c. 

2. Schimbări preconizate 
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Având în vedere starea de urgenţă instituită la nivel naţional prin Decretul 
Preşedintelui României nr. 195/2020, prelungită prin Decretul Preşedintelui României nr. 
240/2020, şi în considerarea atribuţiilor şi competenţelor exercitate de ANRE în sectorul 
energetic, singurul for decizional îndrituit să aprobe reglementările emise de autoritate 
pentru funcţionarea pieţei de energie, este imperios necesară promovarea proiectului 
Ordonanţei de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 33/2007 
privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul 
Energiei, prin care să se dispună prelungirea mandatelor celor trei membri ai Comitetului 
de reglementare din cadrul ANRE, mandate ce expiră în cursul lunii aprilie, respectiv în 
perioada care coincide cu existenţa stărjj de urgenţă. 

Drept urmare, prelungirea mandatelor este imperios necesară pentru a putea fi 
asigurată continuitatea activităţii de reglementare a autorităţii, respectiv adoptarea în 
condiţii de legalitate, cu respectarea condiţiilor de cvorum, a măsurilor de reglementare 
impuse în această perioadă de timp 

Neadoptarea de urgenţă a unui cadru legislativ care să permită continuarea, în condiţii 
optime, a activităţii Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, ar putea 
genera blocaje in procesul de asigurare a continuităţii în aprovizionare, respectiv extracţie, 
producţie, procesare, transport, distribuţie, fumizare, mentenanţă întreţinere reparaţii a şi 
resurselor şi materiilor prime şi/sau semiprocesate necesare funcţionării corespunzătoare a 
sistemului energetic naţional. 

3. Alte informatii: 
Prin prezentul act normativ se aprobă ca mandatele în derulare ale membrilor Comitetului 
de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare in Domeniul Energiei să se 
prelungească, pentru o perioadă de trei luni, de la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă. 

5ectiunea a 3-a 
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impact macro-economic 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subject 
11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat: 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subject 
2. Impact asupra mediului de afaceri 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subject 
21.Impactul asupra sarcinilor administrative 
Proiectul de act noiivativ nu se referă la acest subiect 
22.Impactu1 asupra întreprinderilor mid şi mijlocii 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subject 
3. Impact social 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subject 
4. Impact asupra mediului . 
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Proiectul de act normativ nu se referă la acest subject 
5. Alte informatii 
Nu sunt 

Sectiunea a 4-a 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung 
Pro iectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat 

(pe 5 ani) 

- în mu i lei (RON) - 
Indicatori Aiiul 

curent 
Următorii 
patru am 

Media pe cinci 
am 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Modificări ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: 

i. impozit pe profit 
ii. impozit pe venjt 

b) bugete locale 
i. impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 
i. contribuţii de asigurări 

2Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: 

i. cheltuieli de personal 
ii. bunuri si servicii 

b) bugete locale: 
i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri si servicii 
c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

i. cheltuieli de personal 
ii. bunuri si servicii 

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 
a) buget de stat 
b) bugete locale 
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare 
5. Propuneri pentru a compensa reducerea 
veniturilor bugetare 
6. Calcule detaliate privind fundamentarea 
modificărilor veniturilor si/sau cheltuielilor 
bugetare 

-- -- 
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7. Alte informatjj 
Nu sunt 

Sectiunea a 5-a 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act 
normativ (acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrării în vigoare a proiectului de act normativ): 
a) acte normative care se snodifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a 
proiectului de act normativ; 
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. 

11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor 
publice 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subject 
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul 
proiectelor ce transpun prevederi comunitare: 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subject 
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare 
Proiectul de act noiuiatjv nu se referă la acest subject 
4. Ilotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 
Pro jectul de act normatjv nu se referă la acest subject 
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente, 

o anume rezoluţie sau recomandare 
internaţionale: 

subject 

făcându-se referire la un anume acord, 
internaţională on la alt document al unei organizaţii 
Pro jectul de act normativ nu se referă la acest 
6. Alte informatii 
Nu sunt. 

Sectiunea a 6-a 
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, 
institute de cercetare şi alte organisme implicate 
Pro jectul de act normatjv nu se referă la acest subject 
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a 
modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de 
act normativ _ 
Proiectul de act normatjv nu se referă la acest subject. 
3. Consultările organizate cu autorităţile 
care proiectul de act normativ are ca obiect 

administraţiei publice locale, în situaţia în 
activităţi ale acestor autorităti, în 
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condiţiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale Ia elaborarea 
proiectelor de acte normative 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subject. 
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente 
Projectul de act normativ nu se referă la acest subject 
5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 
Proiectul prezentului act normatjv a fost avjzat de Consjljul Legislativ prin avjzul nr. 
375/2020. 
6. Alte informatii 
Nu sunt. 

Sectiunea a 7-a 
Activităţi de infformare publică privind elaborarea 

şi implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act 
normativ 
Projectul de act noiuiatjv nu se referă la acest subject. 
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 
implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi 
securitătii cetătenilor sau diversitătii biologice 
3. Alte informatii 
Nu sunt 

Sectiunea a 8-a 
Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile 
administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau 
extinderea competenţelor instituţiilor existente 
Projectul de act normatjv nu se referă la acest subject. 
2. Alte informatii 
Nu sunt. 
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Faţă de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentra aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind prelungirea mandatelor Comitetului 
de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, 
pe care îl supunem Parlamentului spre adoptare. 
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