AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE
ÎN DOMENIUL ENERGIEI
CABINET PREŞEDINTE

ANRE

Anexa
Regulamentul de organizare şi funcţionare
al Consiliului consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Art. 1. Consiliul consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE),
se constituie în baza art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energie, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012.
Art. 2. (1) Consiliul consultativ, denumit în continuare Consiliul, asistă Comitetul de reglementare în
procesul de reglementare din domeniul energiei electrice, termice, al gazelor naturale şi eficienţei
energetice, în scopul funcţionării în condiţii de eficienţă şi transparenţă a sectorului şi pieţei energiei
electrice, respectiv a sectorului şi pieţei gazelor naturale.
(2) Consiliul asigură armonizarea intereselor operatorilor economici din sectorul energiei electrice,
termice, al gazelor naturale şi eficienţei energetice cu cele ale consumatorilor, evaluează impactul
reglementărilor ANRE şi face propuneri de îmbunătăţire a acestora.
(3) În vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) membrii Consiliului pot participa la
şedinţele Comitetului de reglementare, cu acordul preşedintelui ANRE sau a înlocuitorului acestuia,
numit prin Decizie a preşedintelui ANRE.
Art. 3. (1) Consiliul este format din 13 membri, numiţi prin decizie a primului-ministru, în baza
nominalizărilor transmise de entităţile organizatorice prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 .
(2) Fiecare membru al Consiliului reprezintă entitatea care l-a desemnat.
Art. 4. (1) Consiliul este organizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile prezentului
Regulament.

(2) Membrii Consiliului precum şi invitaţii la şedinte sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea tuturor
informaţiilor obţinute cu privire la documentele analizate.
(3) În funcţie de conţinutul documentelor prevăzut a fi dezbătute în şedinţa Consiliului, la solicitarea
Preşedintelui ANRE participă reprezentanţi ai unor entităţi publice sau private în calitate de invitaţi.
(4) În înţelesul prezentului regulament prin invitaţi se înţeleg acele persoane invitate la şedinţele
Consiliului de către preşedintele ANRE care au experienţă relevantă în domeniul de aplicare al
reglementării supus dezbaterii, aceştia putând să exprime opinii cu privire la reglementările propuse.
(5) Fiecare membru al Consiliului semnează un Angajament de confidenţialitate şi, după caz, invitaţii
participanţi.
Art. 5. (1) Conducerea şedinţelor Consiliului este asigurată de către preşedintele ANRE, iar în absenţa
preşedintelui, de către înlocuitorul acestuia, numit prin Decizie a preşedintelui ANRE.
(2) La şedinţele Consiliului participă şi responsabilii cu elaborarea proiectelor de reglementări supuse
dezbaterii, din cadrul compartimentelor iniţiatoare din ANRE.
Art. 6. (1) Convocarea şedinţelor Consiliului se face de către preşedinte sau de înlocuitorul acestuia,
numit prin Decizie a preşedintelui ANRE, prin Secretariatul Consiliului, în funcţie de Ordinea de zi
stabilită şi prevederile Programului de reglementări al ANRE.
(2) Secretariatul Consiliului asigură interfaţa între membrii Consiliului Consulativ şi ai Comitetului de
reglementare.
(3) Pregătirea sălii de şedinţă, corespondenţa generală şi arhiva şedinţelor sunt în responsabilitatea
Secretariatului Consiliului.
(4) Secretariatul Consiliului este asigurat de 2 (două) persoane, salariaţi ANRE, numiţi prin Decizia
preşedintelui ANRE.
(5) La şedinţele Consiliului iau parte consilieri juridici din cadrul Direcţiei Juridice din ANRE sau
consilieri juridici din cadrul Compartimentului ANRE care a elaborat reglementarea supusă analizei.
Art. 7. (1) Prezenţa membrilor Consiliului, la şedinţele la care au fost convocaţi, este obligatorie.
(2) În cazul în care un membru al Consiliului nu poate participa la o şedinţă, din motive obiective, el
trebuie să îl anunţe pe preşedintele ANRE sau pe înlocuitorul acestuia, numit prin Decizie a
preşedintelui ANRE, prin Secretariatul Consiliului, cu minimum 24 de ore înainte de data desfăşurării
şedinţei.
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(3) Membrul Consiliului aflat în situaţia prevăzută la alin. (2), poate solicita preşedintelui ANRE sau
înlocuitorul acestuia, numit prin Decizie a preşedintelui ANRE, în scris, participarea unei alte
persoane care va avea calitate de invitat.
Art. 8. Membrii Consiliului au dreptul la decontarea de către ANRE a cheltuielilor de deplasare şi
cazare, în cazul în care şedinţa se desfăşoară în altă localitate decât în cea de domiciliu a acestora.
Art. 9. (1) Consiliul consultativ este convocat de către preşedintele ANRE sau de către înlocuitorul
acestuia, numit prin Decizie a preşedintelui ANRE, cel puţin o dată pe lună, de regulă înainte de
şedinţele Comitetului de reglementare, în vederea dezbaterii ordinii de zi a acestora, cu referire
expresă la principalele reglementări propuse a fi aprobate de acesta.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), Consiliul se întruneşte ori de câte ori este necesar, la
convocarea preşedintelui sau a înlocuitorului acestuia, numit prin Decizie a preşedintelui ANRE, în
cadrul unor şedinţe extraordinare.
Art. 10. Convocarea pentru participare la şedinţa Consiliului, împreună cu documentele prevăzute
pentru dezbatere în şedinţa respectivă, se transmit membrilor Consiliului, prin e-mail sau fax, prin
grija Secretariatului Consiliului, cu cel puţin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data şedinţei.
Art. 11. Membrii transmit Secretariatului Consiliului, după caz, în scris, punctele de vedere asupra
documentelor de discuţie, cu cel puţin 2 (două) zile lucrătoare înainte de data şedinţei la care au fost
convocaţi.
Art. 12. Şedinţele Consiliului se desfăşoară la sediul ANRE, la data şi la ora stabilite prin convocarea
făcută de preşedintele ANRE şi transmisă de către Secretariatul Consiliului.
Art. 13. (1) Ordinea de zi se transmite membrilor Consiliului, prin grija Secretariatului acestuia.
(2) Membrii Consiliului pot face propuneri de completare sau modificare a Ordinii de zi prevăzută la
alin. (1), care se transmit Consiliului în cel mult 3 (trei) zile de la transmiterea Ordinii de zi de către
Secretariat .
Art. 14. (1) În cadrul şedinţelor Consiliului se dezbat, în principal, următoarele categorii de
documente:
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a) proiecte de reglementări de interes general şi cu impact major asupra pieţei de energie;
b) propuneri pentru noi reglementări sau pentru îmbunătăţirea celor existente.
(2) Proiectele de reglementări cu caracter normativ supuse dezbaterii Consiliului vor fi prezentate de
către Departamentul iniţiator, însoţite de referatul de aprobare şi studiul de impact al reglementării,
dacă este cazul.
(3) Publicarea pe site-ul ANRE a unor proiecte de reglementări, supuse dezbaterii publice, va fi
anunţată membrilor Consiliului, prin e-mail sau fax, de către Secretariatul acestuia, membrii
Consiliului putând să transmită Secretariatului propuneri privind respectivele documente.
Art. 15. Dacă, în cadrul şedinţei Consiliului, este necesară menţionarea unor informaţii, pe care
preşedintele ANRE sau înlocuitorul acestuia le declară ca fiind confidenţiale, informaţiile respective
vor fi prezentate exclusiv membrilor Consiliului.
Art. 16. (1) Şedinţa Consiliului se înregistrează şi se arhivează în format electronic, prin grija
Secretariatului Consiliului.
(2) Secretariatul Consiliului întocmeşte minuta şedinţei, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data
desfăşurării acesteia şi o transmite spre consultare membrilor Consiliului.
(3) În situaţia în care, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data transmiterii minutei de către
Secretariat, membrii Consiliului nu transmit Secretariatului observaţii şi comentarii cu privire la
conţinutul acesteia, se consideră că sunt deacord cu conţinutul acesteia şi, pe cale de consecinţă, minuta
se va semna în forma transmisă, în cadrul următoarei şedinţe a consiliului.
(4) Minuta şedinţei conţine următoarele informaţii:
a) obiectul şedinţei;
b) participanţii: membrii prezenţi ai Consiliului, precum şi invitaţii;
c) prezentarea succintă a dezbaterilor din cadrul şedinţei;
d) concluziile rezultate în urma dezbaterilor.
(5) După aprobare, minuta se transmite de către Secretariatul Consiliului la Secretariatul Comitetului de
reglementare.
(6) Membrii Consiliului

au acces atât la arhiva electronică a înregistrărilor, cât şi la minutele

şedinţelor Consiliului.
(7) După caz, un comunicat privind principalele puncte dezbătute în cadrul Consiliului se va publica pe
site-ul ANRE la 3 (trei) zile de la data şedinţei.
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Art. 17. (1) Secretariatul Consiliului constituie câte un dosar pentru fiecare şedinţă a Consiliului.
(2) Dosarul şedinţei va cuprinde:
a) Convocarea şi ordinea de zi pentru şedinţă.
b) Documentele de discutat, în forma supusă dezbaterii.
c) Minuta şedinţei, semnată de membrii Consiliului.
d) Corespondenţa cu membrii Consiliului, desfăşurată în legătură cu şedinţa.
e) Înştiinţările primite de la membrii Consiliului, privind neparticiparea la şedinţă.
f) Alte documente relevante privind organizarea şi desfăşurarea şedinţei.
Art. 18. (1) Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului consultativ, precum
şi modificarea / completarea unor prevederi ale acestuia se fac prin decizie a preşedintelui ANRE.
(2) Difuzarea Regulamentului către membrii Consiliului şi entităţile organizatorice din cadrul ANRE
se va realiza prin grija Secretariatului Consiliului.
(3) Regulamentul va fi postat pe pagina de web a ANRE la solicitarea Secretariatului Consiliului.
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