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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secțiunea 1:  

Titlul proiectului de act normativ   

ORDONANŢĂ DE URGENȚĂ 

privind prelungirea mandatelor Comitetului de reglementare al 

Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 

   

Secțiunea a 2-a:  

Motivul emiterii actului normativ      

2.1 Sursa proiectului de act normativ  

 

2.2 Descrierea situației actuale 

Potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență nr. 33/2007, aprobată cu modificări 

și completări prin Legea nr. 160/2012, Autoritatea Națională de Reglementare 

în Domeniul Energiei este autoritate administrativă autonomă, cu personalitate 

juridică, sub control parlamentar, finanțată integral din venituri proprii, 

independentă decizional, organizatoric și funcțional, având ca obiect de 

activitate elaborarea, aprobarea și monitorizarea aplicării ansamblului de 

reglementări obligatorii la nivel național necesar funcționării sectorului și pieței 

energiei electrice, termice și a gazelor naturale în condiții de eficiență, 

concurență, transparență și protecție a consumatorilor. 

Pentru aprobarea reglementărilor în sectorul energiei electrice, termice şi al 

gazelor naturale se constituie un comitet de reglementare format din 7 persoane 

- 4 membri neexecutivi şi conducerea ANRE, formată din preşedintele şi cei 2 

vicepreşedinţi prevăzuţi. Numirea şi revocarea membrilor Comitetului de 

reglementare, precum şi a preşedintelui şi a celor 2 vicepreşedinţi se fac de către 

Parlament în şedinţa comună a celor două Camere. 

Numirea membrilor neexecutivi ai Comitetului de reglementare al ANRE, a 

preşedintelui şi a vicepreşedinţilor se face la propunerea comună a Comisiei 

pentru industrii şi servicii a Camerei Deputaţilor, a Comisiei pentru energie, 

infrastructură energetică şi resurse minerale a Senatului şi a Comisiei 

economice, industrii şi servicii a Senatului, în termen de 30 de zile de la 

vacantarea funcţiei/funcţiilor respective. 

Menționăm că mandatele a patru dintre cei șapte membri care alcătuiesc 

Comitetul de reglementare al ANRE,  respectiv în cazul președintelui, domnul 

Dumitru Chiriță, a vicepreședintelui Nagy-Bege Zoltan și a doi membri, 

doamna Cornelia Sulger și domnul Gabriel Gheorghe, urmează să expire în data 

de 23 octombrie 2022. 

În mod regulamentar, Comitetul de reglementare al Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în Domeniul Energiei poate funcționa doar în prezența a 4 

membri din totalul celor 7 membri. 
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2.3 Schimbări preconizate 

Prezentul proiect de act normativ prevede că mandatele în derulare ale 

membrilor Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în Domeniul Energiei, care expiră la data de 23 octombrie 2022, 

se prelungesc pentru o perioadă de șase luni. 

 

2.4 Alte informații 

Menționăm faptul că funcționarea în condiţii de normalitate a Autorităţii 

Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei este esențială în condițiile 

crizei energetice fără precedent cu care se confruntă statele europene, la care se 

adaugă efectele negative importante, inclusiv în plan energetic, al conflictului 

din Ucraina, a cărui încheiere este dificil de estimat în prezent.  

Astfel, ținând cont de imperativul asigurării continuității actului de conducere 

și reglementare la nivelul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 

Energiei și având în vedere consecințele negative deosebite ale neadoptării 

prezentului proiect de act normativ, constând în imposibilitatea funcționării 

unei instituții esențiale de interes național în sectorul energiei electrice, termice 

și al gazelor naturale, în considerarea faptului că acestea constituie situaţii 

extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, se propune adoptarea 

prezentei ordonanțe de urgență.  

 

   

Secțiunea a 3-a:  

Impactul socioeconomic 

 

3.1 Descrierea generală a beneficiilor și costurilor estimate ca urmare a 

intrării în vigoare a actului normativ 

3.2 Impactul social 

3.3 Impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului 

3.4 Impactul macroeconomic 

3.4.1 Impactul asupra economiei și asupra principalilor indicatori 

macroeconomici 

3.4.2 Impactul asupra mediului concurențial si domeniul ajutoarelor de stat 

3.5. Impactul asupra mediului de afaceri 

3.6 Impactul asupra mediului înconjurător 

3.7 Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva inovării și digitalizării 

3.8 Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile 

3.9 Alte informații 

                  

 

 



3 
 

 

 

Secțiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, 

pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informații cu privire 

la cheltuieli și venituri.  

- în mii lei (RON) - 

Indicatori 

Anul 

curen

t 

Următorii patru ani 

Medi

a pe 

cinci 

ani  

1 2 3 4 5 6 7 

4.1 Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus, din care: 
      

a) buget de stat, din acesta: 

i. impozit pe profit 

ii. impozit pe venit 

      

b) bugete locale 

i. impozit pe profit 
      

c) bugetul asigurărilor sociale 

de stat: 

i. contribuții de asigurări 

      

d) alte tipuri de venituri  

(se va menționa natura 

acestora) 

      

4.2 Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, din care: 
      

a) buget de stat, din acesta: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri și servicii 

      

b) bugete locale: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri și servicii 

 

      

c) bugetul asigurărilor sociale 

de stat: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri și servicii 

      

d) alte tipuri de cheltuieli 

(se va menționa natura 

acestora) 

      

4.3 Impact financiar, 

plus/minus, din care: 
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a) buget de stat 

b) bugete locale       

4.4 Propuneri pentru 

acoperirea creșterii 

cheltuielilor bugetare 

      

4.5 Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

      

4.6 Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor și/sau cheltuielilor 

bugetare 

      

4.7 Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage 

majorarea cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente: 

a) fișa financiară prevăzută la art.15 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele 

publice, cu modificările şi completările ulterioare, însoțită de ipotezele și 

metodologia de calcul utilizată; 

b) declarație conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este 

compatibilă cu obiectivele şi prioritățile strategice specificate în strategia 

fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală şi cu plafoanele de cheltuieli 

prezentate în strategia fiscal-bugetară. 

4.8 Alte informații  

 

Secțiunea a 5-a: 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare   

5.1 Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act 

normativ 

5.2 Impactul asupra legislației in domeniul achizițiilor publice 

5.3 Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația UE (în cazul 

proiectelor ce transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE).  

5.3.1 Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE 

5.3.2 Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE   

5.4 Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene  

5.5 Alte acte normative şi/sau documente internaționale din care decurg 

angajamente asumate  

5.6. Alte informații   

 

Secțiunea a 6-a:     

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ     

6.1 Informații privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor 

normative 



5 
 

6.2 Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, 

institute de cercetare și alte organisme implicate.  

6.3 Informații despre consultările organizate cu autoritățile administrației 

publice locale  

6.4 Informații privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative 

constituite prin acte normative  

6.5 Informații privind avizarea de către:  

a)Consiliul Legislativ   

b)Consiliul Suprem de Apărare a Țării  

c)Consiliul Economic și Social  

d)Consiliul Concurenței  

e)Curtea de Conturi  

Proiectul de act normativ urmează a fi avizat de către Consiliul Legislativ. 

6.6 Alte informaţii 

 

Secțiunea a 7-a: 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului 

de act normativ 

7.1 Informarea societății civile cu privire la elaborarea proiectului de act 

normativ 

7.2 Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului 

în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra 

sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

Secțiunea a 8-a: 

Măsuri privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de act 

normativ 

8.1 Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ  

8.2 Alte informații    

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                 
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Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect  de Ordonanţă de 

Urgență privind prelungirea mandatelor Comitetului de reglementare al 

Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, pe care îl supunem 

Guvernului spre adoptare. 

 

 

 

Secretarul General al Guvernului 

 

 

Marian NEACȘU 

 

 

 

 

 

Ministrul Energiei 

 

 

Virgil – Daniel POPESCU 

 

 

Avizăm: 

 

 

 

Ministrul Justiţiei 

 

Marian-Cătălin PREDOIU 
 

 

 


