
PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR

LEGE

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea §i functionarea 

Autoritafii Nationale de Reglementare m Domeniul Energiei

Camera Deputafilor adopta prezentul proiect de lege.

Articol unic. - Ordonan^a de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 

privind organizarea §i 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 si 
eompletari prin Legea m. 160/2012, cu modificarile si completarile 

ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatele (2), (4), (5) (7) se modifica si
vor avea urmatorul euprins:

„(2) ANRE isi desfasoara activitatea pe baza regulamentului 

propriu de organizare si functionare, aprobat prin ordin al presedintelui 

ANRE. In exercitarea atributiilor sale de reglementare stabilite de prezentul 

act normativ, activitatea ANRE nu va fi ingradita de nicio alta autoritate.

(4) In numele ANRE, pre§edintele acesteia prezintS 

Parlamentului raportul anual de activitate pentru anul anterior, pana la
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data de 31 iulie, care va fi dezbatut, tara a fi supus votului, in ^edinja 

comuna a celor doua Camere ale Parlamentului.
(5) Raportul anual de activitate este analizat de Comisia pentru 

industrii §i servicii a Camerei Deputatilor, Comisia pentru energie, 
infrastructura energetica §i resurse minerale a Senatului, Comisia 

economica, industrii §i servicii a Senatului, Comisia pentru buget, 
finante §i banci a Camerei Deputatilor §i Comisia pentru buget, finance, 
activitate bancara §i pia^a de capital a Senatului. Comisiile intocmesc §i 
adopta un raport comun, care se prezinta celor doua Camere ale 

Parlamentului.

(7) Raportul anual prevazut la alin. (4) cuprinde in mod 

obligatoriu o sec^iune cu privire la rezultatele monitorizarii functionarii 

pie^elor de energie electrica, de gaze naturale si energie termica, precum 

§i o sec^iune referitoare la determinarea §i evolufia preturilor §i tarifelor 

reglementate de ANRE, in conformitate cu prevederile legale in vigoare 

§i 0 sectiune cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli. 
Acest raport se transmite totodata Guvemului §i Pre§edintelui Romaniei, 
Agen^iei de Cooperare a Reglementatorilor in Domeniul Energiei - 

ACER, Comisiei Europene, precum §i Consiliului Concuren^ei §i se 

publica pe site-ul propriu al ANRE, cu respectarea confiden^ialitatii 

informatiilor sensibile comercial.”

2. La articolul 2, dupa alineatul (8) se introduce un nou 

alineat, alin. (9), cu urmatorul cuprins:
„(9) Prin derogare de la prevederile Legii nr, 500/2002 privind 

finan|ele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ANRE poate 

sa cumpere, sa inchirieze imobile sau sa dobandeasca in proprietate ori 

in folosinfa bunuri imobile pentru edificarea unui sediu central, exclusiv 

din venituri proprii.”
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3. La articolul 3, dupa alineatul (4) se introduce un nou 

alineat, alin. (5) cu urmatorul cuprins:
„(5) Pre§edintele §i cei 2 vicepre^edinti beneficiaza de pa§aport 

diplomatic pe toata durata mandatului.”

4. La articolul 4, alineatul (2) se modifica §i va avea 

urmatorul cuprins:
„(2) Numirea membrilor Comitetului de reglementare al 

ANRE, cu nominalizarea ftinctiilor, se face la propunerea comuna a 

Comisiei pentru industrii §i servicii a Camerei Deputatilor, a Comisiei 

pentru energie, infrastructura energetica §i resurse minerale a Senatului 

§i a Comisiei economice, industrii §i servicii a Senatului, in termen de 30 

de zile de la vacantarea func{iei/func{ii]or respective.”

5. La articolul 4 alineatul (14) litera c), punctul 3 se 

modifica si va avea urmatorul cuprins:
„3. pentru exercitarea functiei cu grava neglijenta care are ca 

urmare perturbarea semnificativa a sectoarelor si/sau a pietelor de 

energie electrica, termica sau ale gazelor naturale, precum si pentru 

incalcarea grava sau indeplinirea cu rea credinta a prevederilor prezentei 

ordonante de urgenfa, prin participarea la luarea unor astfel de decizii in 

cadrul Comitetului de reglementare de catre membrii acestuia.”

6. La articolul 4 alineatul (14) litera c), punctul 4 se abroga.

7. La articolul 7, dupa alineatul (3) se introduce un nou 

alineat, alin. (3^), cu urmatorul cuprins:
„(3^) Imobilele cu destinatie de locuinte de serviciu aflate in 

proprietatea ANRE, in vederea desfa§urarii activitatilor specifice, pot fi 

inchiriate salariatilor conform prevederilor legale si ale regulamentului 

de atribuire aprobat prin ordin al presedintelui ANRE.”
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8. La articolul 9 alineatul (1), dupa litera a) se introduc 

doua noi litere, lit. a^) si a^), cu urmatorul cuprins:
„a') acorda, modifica, suspenda sau retrage autorizatiile si 

licentele pentru operatorii economici in domeniul serviciului de 

alimentare cu energie termica in sistem centralizat;
a^) aproba regulamentele privind acordarea autorizatiilor si 

licentelor in sectorul energiei electrice si termice si stabile§te conditiile 

de valabilitate pentru autorizatiile si licentele acordate;”

9. La articolul 9 alineatul (1), literele n) ^i s) se modifica si 

vor avea urmatorul cuprins:
„n) aproba regulamentul pentru autorizarea electricienilor in 

domeniul instalatiilor electrice, precum §i a verificatorilor de proiecte §i 
a exper{ilor tehnici de calitate §i extrajudiciari in domeniul instalatiilor 

electrice tehnologice, respectiv regulamentul pentru atestarea 

operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii 

electrice, inclusiv instalafii de utilizare a energiei electrice;

s) acorda atestate operatorilor economici si autorizatii 

electricienilor in domeniul instalatiilor electrice, precum si 

verificatorilor de proiecte si expertilor tehnici de calitate ?i extrajudiciari 

in domeniul instalatiilor electrice tehnologice;”

10. La articolul 9 alineatul (1), litera ab) se modiflca si va 

avea urmatorul cuprins:
„ab) determina, aproba si transmite spre publicare la Monitorul 

Oficial al Romaniei, Partea I, tarifele reglementate aferente serviciilor 

specifice sectorului energiei electrice in conformitate cu prevederile 

metodologiilor aplicabile;”

11. La articolul 9, alineatul (7) se modifica §i va avea 

urmatorul cuprins:
„(7) Rapoartele prev^te la alin. (1) lit. §) se includ in raportul 

prevazut la art. 1 alin. (4). Informatiile prevazute la alin. (5) lit. a) - g) 

sunt raportate §i publicate la fiecare 2 ani.”
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12. La articolul 10 alineatui (1), litera n) se abroga.

13. La articolul 10 alineatui (1), dupa litera q) se introduce 

o noua litera, lit. q^), cu urmatorul cuprins:
„q^) elaboreaza standardele de performanta pentru prestarea 

serviciilor de transport, distributie, inmagazinare §i fiimizare a gazelor 

naturale;”

14. La articolul 10 alineatui (1), litera r) se abroga.

15. La articolul 10 alineatui (1), litera s) se modifica si va 

avea urmatorul cuprins:
„s) solutioneaza neintelegerile precontractuale in sectorul 

gazelor naturale, conform procedurilor proprii;”

16. La articolul 10 alineatui (3), litera g) se modifica si va 

avea urmatorul cuprins:
„g) respectarea separmi efective a conturilor pentru activitafile de 

inmagazinare, transport, distributie si fiimizare de gaze naturale, biogaz, 
biometan si GNL, pentm evitarea subventiilor incmcisate intre acestea;”

17. La articolul 10, alineatui (4) se abroga.

18. La articolul 11, dupa alineatui (1) se introduce un nou 

alineat, alin. (1^), cu urmatorul cuprins:
„(1') La solicitarea autoritafilor publice centrale, ANRE poate 

emite avize sau puncte de vedere pentm proiecte de acte normative de 

legislatie primara - legi, ordonante ale Guvemului, cu privire la aspecte 

specifice ariei de competen^a a autoritatii.”
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Acest protect de lege a fost adoptat de Camera Deputafilor 

in §edinta din 18 decembrie 2019, in condi{iile art. 77 alin. (2), cu 

respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitufia Romdniei, 
republicatd.

PRE§EDINTELE CAMEREI DEPUTAJILOR

lON^MARCEL CIOLACU




