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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
 

SSEENNAATT  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR  
 

CCoommiissiiaa  eeccoonnoommiiccăă,,  iinndduussttrriiii  şşii  sseerrvviicciiii  
Nr.XX/295/24.05.2017 

CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  iinndduussttrriiii  şşii  sseerrvviicciiii  
Nr.4c-3/ 211 /24.05.2017 

 
 

 
 
 

BIROURILE   PERMANENTE 
ALE 

SENATULUI   ŞI  CAMEREI    DEPUTAŢILOR  
 
 
 

Vă înaintăm alăturat raportul comun suplimentar cu privire la 

candidaţii ce urmează a fi numiţi în  comitetul de reglementare al Autorităţii 

Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. 

 
 
 
 
 

 

 Presedinte,       Presedinte, 
 
 
 Senator Daniel Cătălin Zamfir   Deputat Iulian Iancu 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
 

SSEENNAATT  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR  
 

CCoommiissiiaa  eeccoonnoommiiccăă,,  iinndduussttrriiii  şşii  sseerrvviicciiii  
Nr.XX/295/24.05.2016 

CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  iinndduussttrriiii  şşii  sseerrvviicciiii  
Nr.4c-3/211/24.05.2016 

 
 

  
RAPORT  COMUN  SUPLIMENTAR 

cu privire la candidații ce urmează a fi numiți în comitetul de reglementare 

al Autorităţii Naţionale de Reglementare  în Domeniul Energiei  

 

În conformitate cu sesizările Birourilor permanente reunite nr.825 din 

9 mai 2017 la Senat și nr.750 din 9 mai 2017 și respectiv adresa nr. 824 BP din 

22 mai 2017 la Camera Deputaților și 939 din 22 mai 2017 la Senat și în 

conformitate cu prevederile art.3 și 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de 

Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări de  

Legea nr.160/2012,  cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 

industrii şi servicii din Camera Deputaţilor şi Comisia economică, industrii şi 

servicii din Senat s-au întrunit în şedinţă comună în data de 24 mai 2017, în 

vederea nominalizării candidaților ce urmează a fi numiţi în comitetul de 

reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.   

Lista candidaţilor și CV-urile acestora sunt cuprinse în anexa nr.1, 

anexă care face parte integrantă din prezentul raport. 

Au fost analizate și aspectele legale privind mandatul pentru care vor 

fi numiți cei 3 candidați și s-au luat în considerare următoarele: 
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- conform art.4 alin.(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale 

de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi 

completări de  Legea nr.160/2012, cu modificările şi completările 

ulterioare: 

o  durata mandatului membrilor Comitatului de reglementare 

este de 5 ani; 

o legea impune existența unui decalaj de jumătate de mandat 

între numirea a 3 membri ai consiliului, respectiv a unui 

vicepreședinte și doi membri, și restul membrilor 

Comitetului de reglementare ANRE 

- mandatul anterior al celor 3 membri numiți pentru 2,5 ani și început 

la data de 23 octombrie 2012, potrivit Hotărârii Parlamentului 

României nr. 42/2012, a încetat în data de 23 aprilie 2015 conform 

adresei Biroului Permanent al Camerei Deputaților nr. 611 BP din 9 

septembrie 2015. 

Comisiile au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună Plenului 

reunit al celor două Camere ale Parlamentului numirea pentru comitetul de 

reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei a 

candidaţilor cuprinşi în anexa nr.2, anexă care face parte integrantă din 

prezentul raport iar numirea se face pentru restul de mandat rămas, respectiv 

până pe data de 23 aprilie 2020. 

 
 
 

 Președinte,        Președinte, 
 
 
 Senator Daniel Cătălin Zamfir     Deputat Iulian Iancu 
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Anexa nr.1 

 

Lista candidaţilor care au depus CV-urile pentru numirea în funcţia de 
membru în comitetul de  reglementare al A.N.R.E. 

 

 
1. Soreaţă Henorel Florin  

2. Radu Ioan Puscariu 

3. Badita Radu Cosmin 

4. Marian Cernat 

5. Gabriela Moroianu  

6. Florin Rădoi 

7. Teodor Atanasiu 

8. Luminița Lupului 

9. Mihai Nicolae Cătălin 

10. Albulescu Mihai  

11.Angelescu Ramiro Robert Eduard 
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Anexa nr.2 

 
 
Lista candidaţilor propuşi pentru funcţia de membru în comitetul de  
reglementare al  ANRE 

 

 

 

 

1.  Soreaţă Henorel Florin   - vicepreşedinte   

2.  Angelescu Ramiro Robert Eduard - membru           

3.  Teodor Atanasiu    - membru            
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HOTĂRÂRE 

 privind numirea unui vicepreședinte și a doi membri în  comitetul de 

reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 

Energiei 

 

În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art.3 și 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea 

și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, 

aprobată cu modificări şi completări de  Legea nr.160/2012,  cu modificările şi 

completările ulterioare,  

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre. 

Articol unic - Se numesc, până la data de 23 aprilie 2020, pe locurile 

devenite vacante în data de 23 aprilie 2015 prin încetarea mandatului început la 

data de 23 octombrie 2012, potrivit Hotărârii Parlamentului României nr. 

42/2012, un vicepreședinte și doi membri ai comitetului de reglementare al 

Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, după cum 

urmează: 

- Domnul Soreaţă  Henorel Florin   -  în funcţia de vicepreședinte 

- Domnul Angelescu Ramiro Robert Eduard -  în funcția de membru  

- Domnul Teodor Atanasiu           - în funcția de membru 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, în 

şedinţa comună din data de ………………………, cu respectarea prevederilor 

art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 

 PREŞEDINTELE SENATULUI, 
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