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pentru aprobarea Ordonantei de urgenfa a Guvernului iir.54/2020 privind prelungirea 

mandatelor Comitetului de reglementare al Autoritatii Nafionale de Reglementare m
Domeniul Energiei

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege

Artico! unic.- Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.54 din 23 aprilie 2020 

privind prelungirea mandatelor Comitetului de reglementare al Autoritafii Nationale de 

Reglementare in Domeniul Energiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.333 

din 23 aprilie 2020, cu urmatoarele modificari:

1. Titlui ordonantei de urgenta va avea urmatorul cuprins:
„Ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr.33/2007 privind organizarea §i functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare 

in Domeniul Energiei”

2. Articolul unic va avea urmatorul cuprins:

„Articol unic.- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea si 

functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, publicata in Monitorul 

Oficial al Romaniei, Partea I, nr.337 din 18 mai 2007, aprobata cu modificari completari prin 

Legea nr. 160/2012, cu modific^ile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa 

cum urmeaza:
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1. La articolul 4, dupa alineatul (16) se introduce un non alineat, alin.(}6^), cu

urmdtorul cuprins:

(16*) Mandatele membrilor Comitetului de reglementare a caror durata expira prin 

ajungerea la termen in perioada in care este decretata starea de urgenfa in conformitate cu 

Ordonan^a de urgen^a a Guvemului nr.1/1999 privind regimul st^ii de asediu §i regimul starii de 

urgenta, aprobata cu modificari completari prin Legea nr.453/2004, cu modificarile §i 

completarile ulterioare, se prelungesc de drept, pentru o perioada de maximum trei luni, termen 

in care comisiile de specialitate desemnate conform alin.(2), selecteaza si propun noii membri, 

iar Parlamentul, in §edin^a comuna a celor doua Camere, ii numeste in conditiile legii.

2. La articolul 7, alineatul (4) se modified si va avea urmdtorul cuprins:

(4) Informatiile confidentiale stabilite de operatorii economic! sau de catre ANRE 

prin regulament propriu, pot fi comunicate Presedintelui Romaniei, Parlamentului, Guvemului 

sau alter institutii centrale §i locale cu atributii in domeniu, in conditiile legii.

3. La articolul 7, dupd alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin.(4’), cu

urmdtorul cuprins:

(4*) Personalului ANRE, membrilor Comitetului de reglementare si ai Consiliului 

consultativ, le sunt interzise furnizarea de informatii confidentiale dobandite in exercitarea

atributiilor de serviciu, altor beneficiari decat cei prev^uti la alin.(4).

4. La articolul 11, alineatul (5) se modified fi va avea urmdtorul cuprins:

(5) ANRE colaboreaza cu Consiliul Concurentei in vederea aplicarii legislatiei 

nationale si europene in materie de concurenta, fara a aduce atingere prevederilor Legii 

concurentei nr.21/1996, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i nici 

competenfelor Consiliului Concurenfei in aplicarea acestei legi, respectiv in aplicarea 

prevederilor art. 101 §i 102 din Tratatul privind funefionarea Uniunii Europene.”



3

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor 

articolului 75 ale articolului 76 alineatul (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
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