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Către  
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Vă transmitem alăturat raportul comun cu privire la numirea membrilor  
Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul 
Energiei. 

 
 

 
 
         Preşedinte                                                              Preşedinte 
 
Senator Varujan VOSGANIAN                           Deputat Iulian IANCU 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 



P A R L A M E N T U L    R O M Â N I E I  
 
 
 

S E N A T         C A M E R A 
         D E P U T A T I L O R 
Comisia economică, industrii şi servicii        Comisia pentru industrii şi servicii 
Nr.XX/298/22.10.2012                                                     Nr.26/236/22.10.2012              

 
 
 

R A P O R T  C O M U N 
 

cu privire la numirea membrilor Comitetului de reglementare al Autorităţii 
Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei 

 
 

În temeiul Art.4 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.33/2007 privind 
modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr.13/2007 şi Legii gazelor nr. 
351/2004,  aprobată prin Legea nr.160/2012, Comisia pentru industrii şi servicii a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia economică industrii şi servicii a Senatului, s-au 
reunite în şedinţă comună în data de 15 octombrie 2012.  

 
Legea nr.160/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.33/2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 
şi Legii gazelor nr. 351/2004  a fost publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 685 din 3 octombrie 2012. Conform prevederilor art. 78 din 
Constituţie, republicată, Legea nr.160/2012 intră în vigoare în termen de 3 zile de 
la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv de la data de 5 
octombrie 2012. 

Având în vedere că, potrivit art. II din Legea nr.160/2012, în termen de 45 de 
zile de la data intrarii in vigoare a acesteia, preşedintele ANRE trebuie să aprobe 
prin ordin regulamentul de organizare şi funcţionare, structura organizatorică, 
bugetul şi salarizarea personalului ANRE, iar contractul colectiv de munca al 
ANRE se încheie in acelaşi termen de 45 zile de la intrarea in vigoare a legii, se 
impune numirea Comitetului de reglementare în actuala sesiune parlamentară şi 
demararea urgentă a procedurii de nominalizare, audiere şi votare a membrilor 
acestui comitet de către actualul Parlament. 

Potrivit prevederilor legii, ANRE  este condusă de un preşedinte şi doi 
vicepreşedinţi, iar pentru aprobarea reglementărilor în sectorul energiei electrice, 
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termice şi al gazelor naturale se constituie un comitet de reglementare format din 7 
membri, inclusiv preşedintele şi cei doi vicepreşedinţi (art. 4 alin. 1 din OUG nr. 
33/2007, aprobată prin Legea nr. 160/2012) . 

► Numirea şi revocarea membrilor Comitetului de reglementare se fac de 
către Parlament, în şedinţa comună a celor două Camere (art. 4 alin. 2 din OUG nr. 
33/2007, aprobată prin Legea nr. 160/2012). 
 ►Durata mandatului membrilor comitetului de reglementare este de 5 ani, 
aceştia putând fi reînvestiţi cel mult o dată (art. 4 alin. 5 din OUG nr. 33/2007, 
aprobată prin Legea nr. 160/2012).  

● la numirea primului comitet după intrarea în vigoare a Legii nr.160/2012, 
un vicepreşedinte şi 2 membri vor avea un mandat de 2 ani şi jumătate, stabilit prin 
hotărârea Parlamentului de numire în funcţie (art. 4 alin. 5 din OUG nr. 33/2007, 
aprobată prin Legea nr. 160/2012) . 
 ►Numirea membrilor comitetului de reglementare al ANRE, cu 
nominalizarea funcţiilor, se face la propunerea comună a Comisiei  pentru industrii 
şi servicii a Camerei Deputaţilor şi a Comisiei economice, industrii şi servicii a 
Senatului. 
 ●Comisiile parlamentare reunite vor efectua selecţia propunerilor dintr-o 
listă care conţine un număr mai mare de candidaţi decât numărul membrilor ce 
urmează a fi numiţi exclusiv pe baza următoarelor criterii: 
 ♦ membrii comitetului de reglementare trebuie să fie cetăţeni români, cu 
domiciliul stabil în România, cu o bună reputaţie, studii superioare şi pregătire 
profesională în domeniul tehnic, economic sau juridic, având o vechime în muncă 
de minimum 10 ani, precum si experienţă de minimum 5 ani în funcţii de 
conducere în instituţii publice centrale sau companii din domeniul energiei 
electrice, termice si gazelor naturale. - Art.4 alin.(12) 

♦ membrii comitetului de reglementare acţionează în mod independent de 
orice interes al participanţilor la piaţa de energie electrică sau cea de gaze naturale, 
nu solicită şi nu acceptă instrucţiuni directe din partea vreunei entităţi publice sau 
private în îndeplinirea atribuţiilor de reglementare care le revin, nu desfăşoară 
activităţi cu caracter lucrativ în sectorul energiei electrice, termice şi al gazelor 
naturale, cu excepţia celor cu caracter didactic de instruire profesională, nu deţin 
acţiuni sau părţi sociale şi nu pot avea calitatea de membru în organele de 
conducere la societăţi comerciale cu obiect de activitate în sectorul energiei 
electrice, termice şi al gazelor naturale sau în orice alte domenii care se află în 
competenţa ANRE, în condiţiile legii 
 ♦ preşedintele şi cei 2 vicepreşedinţi trebuie să fi absolvit studii superioare in 
domeniile tehnic, economic sau juridic, cu luarea în considerare la desemnare a 
titlurilor ştiinţifice, o vechime în muncă de minimum 10 ani, precum şi o experienţă 
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în funcţii de conducere de cel puţin 5 ani in domeniul energiei electrice, termice, a 
gazelor naturale sau în domenii conexe. - Art.3 alin.(4) 
 ● Persoanele care îndeplinesc criteriile prevăzute Legea nr.160/2012 pentru 
funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte şi/sau membru al Comitetului de 
Reglementare, îşi pot depune candidaturile la  secretariatul uneia dintre cele 2 
comisii parlamentare menţionate. 
 

Potrivit prevederilor legii, menţionate mai sus, în şedinţa din data de 15 
octombrie membrii celor două comisii au procedat la selecţia propunerilor (şi 
audierea candidaţilor) în vederea numirii membrilor Comitetului de reglementare a 
ANRE. 

La secretariatele celor două comisii au fost transmise următoarele 
candidaturi: 
 

1. Doamna Maria Eugenia Barna 
2. Domnul Nagy-Bege Zoltan 
3. Domnul Dumitru Chisăliţă 
4. Domnul Tudor Şerban 
5. Domnul Niculae Havrileţ 
6. Domnul Teodor Bobiş 
7. Domnul Emil Calotă 
8. Domnul Claudiu – Sorin Dumbrăveanu 
9. Domnul Gheorghe Barbu 
10. Domnul Pompiliu Budulan 
11.Domnul Alexandru Săndulescu  
12.Doamna Carmen Filipescu 
 
 Candidaţii prezenţi au făcut o prezentare a activităţii şi competenţelor 

profesionale din domeniul energiei electrice şi gazelor naturale. 
Membrii comisiilor au adresat candidaţilor întrebări cu privire  la domeniul 

energiei electrice şi gazelor naturale. 
Răspunsurile candidaţilor corespund criteriilor de calificare profesională 

necesară domeniului în care aceştia urmează să activeze. 
 
 Din analiza candidaturilor şi a CV-urilor depuse şi luând în considerare 
condiţiile impuse de lege, cele două comisii propun plenului comun al Senatului şi 
Camerei Deputaţilor următoarele nominalizări: 
 

1. dl.Niculae HAVRILEŢ -  pentru funcţia de preşedinte pentru o perioadă 
de 5 ani 
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2. dl. Emil Calotă - pentru funcţia de vicepreşedinte pentru o perioadă de 5 
ani 

3. dl.Claudiu – Sorin Dumbrăveanu - pentru funcţia de vicepreşedinte 
pentru o perioadă de 2,5 ani 

4. dl.Teodor Bobiş - pentru funcţia de membru pentru o perioadă de 2,5 ani 
5. dl. Gheorghe Barbu - pentru funcţia de membru pentru o perioadă de 5 

ani 
6. dna Carmen Filipescu  - pentru funcţia de membru pentru o perioadă de 

2,5 ani  
7. dl.Nagy-Bege Zoltan - pentru funcţia de membru pentru o perioadă de 5 

ani  
 
 

Anexăm, alăturat, curriculum vitae al candidaţilor propuşi pentru Comitetul 
de reglementare al ANRE. 
   
 
 
 
                   Preşedinte,                                                            Preşedinte, 
 
       Senator  Varujan VOSGANIAN                          Deputat Iulian IANCU 
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