
PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAJILOR SENATUL

LEGE

pentru modiflcarea 0 completarea Ordonantei de urgenta nr. 33/2007 privind 
organizarea funcfionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul

Energiei

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. - Ordonanta de urgenta 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 §i completari prin 
Legea nr. 160/2012, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. . La articolul 3, aim. (4) se modifica 0 va avea urmatorul cuprins:

„(4) Pre§edintele §i cei 2 vicepre§edinti trebuie sa fi absolvit studii superioare in domeniile 
tehnic, economic sau juridic, cu luarea in considerare la desemnare a titlurilor §tiin^ifice, sa 
aiba o vechime in munca de minimum 10 ani, precum §i o experien^a in functii de conducere 
de cel pu^in 5 ani in domeniul energiei electrice, termice §i al gazelor naturale.”



2. La articolul 3, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu 
urmatorul cuprins:

„(5) Nu poate ocupa fiiiictia de presedinte sau de vicepre§edinte persoana care a suferit o 
condamnare penala defmitiva la o pedeapsa privativa de libertate. Daca hotar^ea de 
condamnare a ramas deflnitiva in cursul exercitmi mandatului, acesta inceteaza de drept.”

3. La articolul 4, dupa alineatul (13) se introduce un nou alineat, alin. (13^), 
cu urmatorul cuprins:

„(13^) Nu poate avea calitatea de membru al Comitetului de reglementare persoana care a 
suferit o condamnare definitiva la o pedeapsa privativa de libertate.”

4. La articolul 4, alineatul (14) se modifica 0 va avea urmatorul cuprins:

„(14) Calitatea de membru al Comitetului de reglementare inceteaza in urmatoarele situatii:

a) la expirarea termenului pentru care a fost numit, in conditiile alin. (5) §i (6);

b) prin demisie;

c) prin revocare de catre Parlament, in urmatoarele situatii:

la apari^ia unei incompatibilita^i sau a unui impediment dintre cele prevazute la alin.1.
(13);

2. pentru exercitarea functiei cu grava neglijenta care are ca urmare perturbarea 
semnificativa a sectoarelor §i/sau pietelor de energie electrica, termica sau ale gazelor 
naturale;

3. pentru incalcarea grava sau indeplinirea cu rea-credinta a prevederilor prezentei 
ordonante de urgenta;

d) de drept, daca impotriva acestuia a fost pronuntata o condamnare penala defmitiva la 
0 pedeapsa privativa de libertate;

e) prin inlocuire, in conditiile prev^te la alin. (6).”



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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