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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                              Bucureşti, 05.03.2001
                     Nr. 18/XVIII/3

BIROUL PERMANENT
AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

DOMNULUI PREŞEDINTE
VALER DORNEANU

Vă înaintăm, alăturat, Raportul la proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.300/2000 pentru modificarea Ordonanţei
Guvernului nr.41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) şi a Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.29/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei - A.N.R.E., aprobată prin
Legea nr.99/2000.

La întocmirea raportului comisia a avut în vedere şi avizele transmise de:
- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci;
- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi;
- Consiliul Legislativ.

PREŞEDINTE,                                           SECRETAR,

                      István Antal                                              Aurelia Vasile
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                                       Bucureşti, 5.03.2001
                             Nr.18/XVIII/3

RAPORT
la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.300/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2000 privind

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare
în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) şi a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.29/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea

Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei - A.N.R.E.,
 aprobată prin Legea nr.99/2000

Cu adresa nr.695 din 8 ianuarie 2001, Biroul Permanent al Camerei

Deputaţilor, în conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei

Deputaţilor, a sesizat în fond, în procedură de urgenţă, Comisia pentru industrii şi

servicii cu dezbaterea şi avizarea acestui proiect de lege.

Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,

membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege menţionat

mai sus în şedinţa din data de 28.02.2001, având în vedere şi avizele favorabile primite

de la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi

şi Consiliul Legislativ, şi au hotărât avizarea favorabilă şi trimiterea lui spre dezbatere

şi adoptare în plenul Camerei Deputaţilor cu amendamente admise, prevăzute în anexa

nr.1, şi amendamente respinse, prevăzute în anexa nr.2.

Având în vedere că dispoziţiile care se referă la modificarea Ordonanţei

Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii

Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) au fost preluate

în raportul suplimentar al comisiei la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
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Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii

Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) s-a propus

abrogarea acestor dispoziţii. În consecinţă, dispoziţiile prezentei ordonanţe se referă

numai la modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/1998

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare

în Domeniul Energiei - A.N.R.E., aprobată prin Legea nr.99/2000, care au fost

completate cu o serie de propuneri de amendare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.29/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de

Reglementare în Domeniul Energiei - A.N.R.E., aprobată prin Legea nr.99/2000 care

urmăresc punerea de acord a prevederilor privind cele două agenţii de reglementare,

respectiv ANRGN şi ANRE.

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face

parte din categoria legilor ordinare.

         PREŞEDINTE,                              SECRETAR,

                              István Antal                                  Aurelia Vasile

Expert,
Dr. Maria Cristina Bălănescu
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii
                                                                                                                                              Anexa 1

A M E N D A M E N T E     A D M I S E

la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 300/2000 pentru modificarea Ordonanţei
Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul

Gazelor Naturale (ANRGN) şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată prin Legea nr. 99/2000

Nr.
crt.

Textul iniţiatorului Amendamente propuse de comisie
Autorul

Motivaţia

0 1 2 3
1 Titlul legii

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 300/2000 pentru modificarea
Ordonanţei Guvernului nr. 41/2000 privind

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Naţionale de Reglementare în

Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) şi a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

29/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Autorităţii Naţionale de

Reglementare în Domeniul
Energiei - ANRE, aprobată prin Legea nr.

99/2000

Nemodificat.
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2 Articol unic - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă

a Guvernului nr.300/2000 pentru modificarea
Ordonanţei Guvernului nr. 41/2000 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) şi a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
29/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Autorităţii Naţionale de
Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE,
aprobată prin Legea nr. 99/2000.

Articolul unic devine art.I cu următorul
cuprins:
Articol I.-Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 300/2000 pentru
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.
41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Autorităţii Naţionale de
Reglementare în Domeniul Gazelor
Naturale (ANRGN) şi a Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 29/1998 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Domeniul Energiei - ANRE, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 707  din 30 decembrie 2000, cu
următoarele modificări şi completări:

Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.300/2000 a
suferit modificări şi completări.

3 Titlul Ordonanţei
O R D O N A N Ţ Ă D E U R G E N Ţ Ă
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.
41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Autorităţii Naţionale de
Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale
(ANRGN) şi a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 29/1998 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Naţionale de Reglementare în Domeniul
Energiei - ANRE, aprobată prin Legea nr.
99/2000

Se introduce ca punct 1 în legea de
aprobare următorul text:
1. Titlul Ordonanţei de urgenţă va avea
următorul cuprins:
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
29/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Autorităţii Naţionale de
Reglementare în Domeniul Energiei -
ANRE, aprobată prin Legea nr. 99/2000

Dep.Radu Berceanu-PD

Modificările aduse se referă
numai la Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr.29/1998
întrucât cele pentru Ordonanţa
Guvernului nr.41/2000 s-au
preluat într-un raport
suplimentar la textul acestei
ordonanţe care reprezintă
materia de bază.
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4.  Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 41/2000

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN),
publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 45 din 31 ianuarie 2000, se
modifică după cum urmează:
 1. Alin.(1) al art.1 va avea următorul cuprins:
 Art. 1. - (1) Se înfiinţează Autoritatea
Naţională de Reglementare în Domeniul
Gazelor Naturale, denumită în continuare
ANRGN, cu sediul în municipiul Bucureşti,
Calea Victoriei nr. 22-24, etajul 1, sectorul 1,
instituţie publică cu personalitate juridică,
aflată în coordonarea Ministerului Industriei şi
Resurselor.
 2.Alin.(1) al art.8 va avea următorul cuprins:
 Art. 8 - (1) ANRGN este condusă de un
preşedinte şi un vicepreşedinte, funcţionari
publici, numiţi prin ordin al ministrului
industriei şi resurselor pentru o perioadă de 5
ani. Preşedintele reprezintă ANRGN în
relaţiile cu terţii.
 

 Se introduce un text ca punct 2 în legea de
aprobare în următoarea redactare:
 2. Art.I punctele 1 şi 2 se abrogă.
 
 Dep.Radu Berceanu-PD

 Raportul asupra proiectului de
Lege  pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului
nr.41/2000 se află depus la
Camera Deputaţilor fiind
dezbătut de Comisia pentru
industrii şi servicii în legislatura
trecută.  Modificările aduse prin
Ordonanţa nr.300/2000 care se
referă la denumirea actuală a
ministerului, respectiv
Ministerul Industriei şi
Resurselor s-au preluat în
Raportul suplimentar la
proiectul de Lege  pentru
aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.41/2000
raportându-se la actul de bază,
conform art.58 din Legea
nr.24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, cu
referire la efectele dispoziţiilor
de modificare şi de completare
care prevede că "acestea se
incorporează, de la data intrării
lor în vigoare, în actul de bază,
identificându-se cu acesta.
Intervenţiile ulterioare de
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modificare sau de completare a
acestora trebuie raportate tot la
actul de bază."

5.  Art. II. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 29/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Autorităţii Naţionale de
Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE,
publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 407 din 27 octombrie 1998,
aprobată prin Legea nr. 99/2000, se modifică
după cum urmează:

 Nemodificat.  

6.  1.Alin.(1) al art.1 va avea următorul cuprins:
 Art. 1.- (1) Se înfiinţează Autoritatea Naţională
de Reglementare în Domeniul Energiei,
denumită în continuare ANRE, instituţie
publică de interes naţional, cu personalitate
juridică, în coordonarea Ministerului Industriei
şi Resurselor, cu sediul în Bucureşti.

 Se introduce un text ca punct 3 în legea de
aprobare în următoarea redactare:
 3. Alin.(1) al art.1 va avea următorul
cuprins:
 Art. 1.- (1) Se înfiinţează Autoritatea
Naţională de Reglementare în Domeniul
Energiei, denumită în continuare ANRE,
instituţie publică, cu personalitate juridică,
în coordonarea Ministerului Industriei şi
Resurselor, cu sediul în Bucureşti.
 Dep. Dumitru Chiriţă PDSR-SDU

 Prevederea este redundantã,
autoritatea de reglementare
fiind denumitã autoritate
naţională.

7.  Art.5 - 6. organizează licitaţiile în condiţiile
legii, negociază şi încheie contracte de
concesionare, în calitate de concendent, în
sectorul energiei electrice şi termice  şi poate
apela la agenţii specializate în domeniul
concesionării;
 7. stabileşte modul de calcul al redevenţelor

 Se introduce un text ca punct 4 în legea de
aprobare în următoarea redactare:
 
 4. La art.5 punctele 6 şi 7 se abrogă.
 
 Dep. Dumitru Chiriţă PDSR-SDU
 

 Reglementarea concesionãrilor
este fãcutã într-un cadru mai
detaliat de Legea 219/1998
privind regimul concesiunilor.
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pentru concesiunile acordate;

8.  Art.5 - 12. exercită controlul cu privire la
respectarea de către agenţii economici din
sector a reglementărilor emise, a sistemului de
preţuri şi tarife în vigoare, precum şi la
îndeplinirea prevederilor contractelor de
concesiune şi aplică sancţiuni în cazul
nerespectării acestora;

 Se introduce un text ca punct 5 în legea de
aprobare în următoarea redactare:
 
 5. Art.5 punctul 12 va avea următorul
cuprins:
 12. exercită controlul cu privire la
respectarea de către agenţii economici din
sector a reglementărilor emise, a sistemului
de preţuri şi tarife în vigoare, şi aplică
sancţiuni în cazul nerespectării acestora;
 Dep. Dumitru Chiriţă PDSR-SDU

 Prin efectul eliminării alin.6 şi
7 ale art.5, responsabilitatea
respectării prevederilor
contractuale aparţine părţilor.

9.  Art.5 - 18. Propune Guvernului măsuri de
prevenire şi eliminarea a abuzului de poziţie
dominantă pe piaţă, ori de câte ori constată
nerespectarea reglementărilor cu privire la
concurenţă şi transparenţă;

 Se introduce un text ca punct 6 în legea de
aprobare în următoarea redactare:
 
 6. Art.5 punctul 18 se abrogă.
 Dep. Dumitru Chiriţă PDSR-SDU

 Atribuţia respectivă aparţine
Consiliului Concurenţei.

10.  Art.5 - 19. Creează o bază de date necesară în
vederea desfăşurării activităţii sale şi furnizării
de informaţii altor autorităţi în elaborarea
strategiei de dezvoltarea a sectorului energiei
electrice şi termice, precum şi în legătură cu
activitatea comerţului internaţional cu energie
electrică şi cu practicile internaţionale în
domeniu. Datele care nu au caracter secret şi
confidenţial pot fi date publicităţii cu avizul
Ministerului Industriei şi Comerţului.
 

 Se introduce un text ca punct 7 în legea de
aprobare în următoarea redactare:
 
 7. Punctul 19 al art.5 va avea următorul
cuprins:
 19. Creează o bază de date necesară în
vederea desfăşurării activităţii sale şi
furnizării de informaţii altor autorităţi în
elaborarea strategiei de dezvoltarea a
sectorului energiei electrice şi termice,
precum şi în legătură cu activitatea
comerţului internaţional cu energie

 Pentru actualizarea denumirii
ministerului.
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electrică şi cu practicile internaţionale în
domeniu. Datele care nu au caracter secret
şi confidenţial pot fi date publicităţii cu
avizul Ministerului Industriei şi
Resurselor.
 Dep. Dumitru Chiriţă PDSR-SDU

11.  Art.5 - 23. supraveghează aplicarea şi
respectarea măsurilor stabilite pentru protecţia
mediului de către toţi participanţii la
activităţile din sectorul energetic;

 Se introduce un text ca punct 8 în legea de
aprobare în următoarea redactare:
 
 8. Punctul 23 al art.5 se abrogă.
 Dep. Dumitru Chiriţă PDSR-SDU
 

 Atribuţia respectivă aparţine
potrivit Legii nr.137/1995 a
protecţiei mediului Ministerului
Apelor şi Protecţiei Mediului,
respectiv agenţiilor pentru
protecţia mediului.

12.  Art.5 - 28. Colaborează cu Ministerul
Industriei şi Comerţului şi cu Agenţia Română
pentru Conservarea Energiei la elaborarea
propunerilor de strategii şi de politici în
domeniul energetic.
 

 Se introduce un text ca punct 9 în legea de
aprobare în următoarea redactare:
 
 9.  Punctul 28 al art.5 va avea următorul
cuprins:
 28. Colaborează cu Ministerul Industriei şi
Resurselor şi cu Agenţia Română pentru
Conservarea Energiei la elaborarea
propunerilor de strategii şi de politici în
domeniul energetic.
 Dep. Dumitru Chiriţă PDSR-SDU

 Idem pct.10.

13.  2. Alin.(1) al art.9 va avea următorul cuprins:
 Art. 9. - (1) Activitatea ANRE este condusă de
un preşedinte numit prin ordin al ministrului
industriei şi resurselor, pe o perioadă de 4 ani.
 

 Se introduce un text ca punct 10 în legea
de aprobare în următoarea redactare:
 
 10. Alin.(1) al art.9 va avea următorul
cuprins:
 Art. 9. - (1) Activitatea ANRE este

 Pentru a se asigura o
similitudine a funcţiilor de
conducere, a duratei lor şi a
prevederilor de lege privind
cele două agenţii, ANRGN şi
ANRE, având în vedere faptul
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condusă de un preşedinte şi un
vicepreşedinte, funcţionari publici
numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului
industriei şi resurselor potrivit legii.
Preşedintele reprezintă ANRE în relaţia
cu terţii.
 Dep. Dumitru Chiriţă PDSR-SDU
 Dep. Radu Berceanu PD
 Dep. Ioan Miclea PRM
 Dep. Robert Raduly UDMR

că au acelaşi tip de activitate.
 
 
 
 
 
 
 
 

14.  Art.9 (2) Preşedintele este funcţionar public şi
calitatea sa este incompatibilă cu exercitarea
oricărei alte funcţii sau demnităţi publice, cu
excepţia activităţii didactice din învăţământul
superior. Preşedintelui îi este interzisă
exercitarea direct sau prin persoane interpuse,
a activităţilor de comerţ şi participrea la
administrarea sau la conducerea unor societăţi
comerciale, regii autonome sau a unor
organizaţii cooperatiste.

 Se introduce un text ca punct 11 în legea
de aprobare în următoarea redactare:
 
 11. Alin.(2) al art.9 va avea următorul
cuprins:
 (2) Calitatea de preşedinte şi de
vicepreşedinte este incompatibilă cu
exercitarea oricărei alte funcţii sau
demnităţi publice, cu excepţia activităţii
didactice, în condiţiile legii. Preşedintelui
şi vicepreşedintelui le este interzisă
exercitarea, direct sau prin persoane
interpuse, a activităţilor de comerţ şi
participarea la administrarea sau la
conducerea unor societăţi comerciale, regii
autonome sau a unor organizaţii
cooperatiste.
 Dep. Dumitru Chiriţă PDSR-SDU
 

 Idem pct.13.
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15.  Art.9 (3)  lit.f) prin revocare, pentru încălcarea

prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă
sau pentru condamnare penală prin hotărâre
judecătorească rămasă definitivă. Preşedintele
se revocă de către autoritatea care l-a numit.
 

 Se introduce un text ca punct 12 în legea
de aprobare în următoarea redactare:
 
 12. Art.9 alin.(3) lit f) se modifică după
cum urmează:
 "f" prin revocare, potrivit legii.
 Dep.Robert Raduly
 Dep. Dumitru Chiriţă PDSR-SDU
 

 Idem pct.13.

16.  Art.9(5) Ordinele de interes general pentru
agenţii economici din sector se publică în
Monitorul Oficial al României.

 Se introduce un text ca punct 13 în legea
de aprobare în următoarea redactare:
 
 13. Art.9 alin.(5) se modifică după cum
urmează:
 Art.9(5) Ordinele şi deciziile de interes
general pentru agenţii economici din sector
se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

 Idem pct.13.

17.  Art.9 (6) Deciziile luate de preşedinte în
exercitarea atribuţiilor sale pot fi atacate în
contencios administrativ la Curtea de Apel
Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data la
care au fost notificate părţilor interesate sau de
la data publicării lor în Monitorul Oficial al
României, dacă sunt de interes general.
 

 Se introduce un text ca punct 14 în legea
de aprobare în următoarea redactare:
 
 14. Art.9 alin.(6) se modifică după cum
urmează:
 Art.9 (6) Ordinele emise şi deciziile
adoptate de preşedinte în exercitarea
atribuţiilor sale pot fi atacate în contencios
administrativ la Curtea de Apel Bucureşti,
în termen de 30 de zile de la data la care au
fost notificate părţilor interesate sau de la

 Idem pct.13.
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data publicării lor în Monitorul Oficial al
României, Partea I, dacă sunt de interes
general.
 Dep. Dumitru Chiriţă PDSR-SDU

18.  Text nou.  Se introduce un text ca punct 15 în legea
de aprobare în următoarea redactare:

15. După art. 9 se introduce un art.nou 91

cu următorul cuprins:
Art. 91 (1) Pentru activităţile de
reglementare, se constituie un comitet de
reglementare, în vederea obţinerii unui
spor de obiectivitate, format din
preşedinte, vicepreşedinte şi 3
reglementatori, funcţionari publici,
numiţi de către   ministrul industriei şi
resurselor.
(2) Ordinele şi deciziile  ANRE cu
privire la reglementare sunt adoptate cu
votul majorităţii membrilor comitetului
de reglementare.
Dep. Ioan Bivolaru-PDSR-SDU
Dep. Dumitru Chiriţă PDSR-SDU

 Idem pct.13, pentru a se asigura
o mai mare obiectivitate a
emiterii reglementãrilor,
eliminându-se posibilitatea de
subiectivitate a unei singure
persoane rãspunzãtoare de
emiterea acestor reglementãri.

19. Art.10 (1) Activitatea ANRE este sprijinită de
un consiliu consultativ format din 9 membri
numiţi prin ordin al preşedintelui ANRE, din
care 3 membri specialişti din unităţile
Ministerului Industriei şi Comerţului, un
membru din partea asociaţiilor profesionale din

 Se introduce un text ca punct 16 în legea
de aprobare în următoarea redactare:

16. Alin.(1) al art.10 va avea următorul
cuprins:
 (1) Comitetul de reglementare al  ANRE

Idem pct.13 şi pentru a se
asigura o reprezentativitate în
acest consiliu consultativ a
tuturor celor implicaţi în
sectorul energiei.



14

0 1 2 3
domeniul energiei, un membru din partea
administraţiei publice locale, un membru
specialist din cercetare-proiectare în domeniul
energetic şi 3 membri specialişti din unităţile
mari consumatoare de energie electrică şi
termică.

este asistat de un consiliu consultativ
format din 9 membri numiţi prin ordin al
ministrului industriei şi resurselor, din
care 3 membri specialişti din unităţile
Ministerului Industriei şi Resurselor, un
membru din partea asociaţiilor
patronale din domeniul energiei, un
membru din partea organizaţiilor
sindicale ale salariaţilor din domeniul
energiei, un membru din partea
administraţiei publice locale, un membru
specialist din cercetare-proiectare în
domeniul energetic şi 2 membri specialişti
din unităţile mari consumatoare de energie
electrică şi termică.
Dep. Dumitru Chiriţă PDSR-SDU

20.  Se introduce un text ca punct 17 în legea
de aprobare în următoarea redactare:
17. După art.II se introduce art.II1 cu
următorul cuprins:
Art.II1 - Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Naţionale de Reglementare în Domeniul
Energiei - ANRE, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I,
Nr.407 din 27 octombrie 1998, cu
modificările şi completările ulterioare
precum şi cele  aduse prin prezenta lege,

Pentru a avea o formã finalã a
legii.
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se va republica în Monitorul Oficial al
României, Partea I dându-se textelor o
nouă numerotare.

                                         PREŞEDINTE,                                                              SECRETAR,
                                           István Antal                                                                 Aurelia Vasile

                                              RAPORTORI:
                                                                                                           Dep. Marin Anton  PNL

                                                                                         Dep. Radu Berceanu PD
                                                                                                              Dep. Dumitru Chiriţă PDSR-SDU

                       Dep. Istvan Erdei UDMR
                       Dep. Mihail Fâcă PDSR-SDU

                                 Dep. Ioan Miclea  PRM
                                          Dep. Florentin Sandu PDSR-SDU

Expert,
Dr .Maria Cristina Bălănescu
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii
                                                                                                                                              Anexa 2

A M E N D A M E N T E     R E S P I N S E

la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 300/2000 pentru modificarea Ordonanţei
Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul

Gazelor Naturale (ANRGN) şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată prin Legea nr. 99/2000

Nr.
crt.

Textul iniţiatorului Amendamente propuse de comisie
Autorul

Motivaţia

0 1 2 3
1  2. Alin.(1) al art.9 va avea următorul

cuprins:
 Art. 9. - (1) Activitatea ANRE este condusă
de un preşedinte, numit prin ordin al
ministrului industriei şi resurselor, pe o
perioadă de 4 ani.
 

 2. Alin.(1) al art.9 va avea următorul cuprins:

Art. 9. - (1) Activitatea ANRE este
condusă de un preşedinte şi un
vicepreşedinte, numiţi şi revocaţi prin
ordin al ministrului industriei şi
resurselor pentru o perioadă de 5 ani.
Preşedintele reprezintă ANRE în
relaţiile cu terţii.

Dep.Robert Raduly-UDMR
Dep.Ioan Bivolaru-PDSR-SDU

Alternativă la funcţionari
publici.
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2
Art.10 (1) Activitatea ANRE este sprijinită de un
consiliu consultativ format din 9 membri numiţi prin
ordin al preşedintelui ANRE, din care 3 membri
specialişti din unităţile Ministerului Industriei şi
Comerţului, un membru din partea asociaţiilor
profesionale din domeniul energiei, un membru din
partea administraţiei publice locale, un membru
specialist din cercetare-proiectare în domeniul
energetic şi 3 membri specialişti din unităţile mari
consumatoare de energie electrică şi termică.

1) Comitetul de reglementare al
ANRE este asistat de un consiliu
consultativ format din 9 membrii, din
care 7 membri numiţi prin ordin al
ministrului industriei şi resurselor la
propunerea preşedintelui ANRE, un
membru din partea asociaţiilor patronale
din domeniul energiei şi un membru din
partea organizaţiilor sindicale.

Dep.Ioan Bivolaru-PDSR-SDU

Pentru a asigura
independenţa
preşedintelui în a-şi alege
colaboratorii şi a asigura o
reprezentare a celor
implicaţi în domeniu.

                                        PREŞEDINTE,                                                              SECRETAR,
                                            István Antal                                                                 Aurelia Vasile

                                               RAPORTORI:
                                                                                                           Dep. Marin Anton  PNL
                                                                                                    Dep. Radu Berceanu PD

                                                                                                            Dep. Dumitru Chiriţă PDSR-SDU
                     Dep. Istvan Erdei UDMR
                     Dep. Mihail Fâcă PDSR-SDU

                               Dep. Ioan Miclea  PRM
                                        Dep. Florentin Sandu PDSR-SDU

Expert,
Dr .Maria Cristina Bălănescu


