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 مقدمه
 تیرقابت نه تنها صالح ی، شورا( قانون اساسی44) های کلی اصلقانون اجرای سیاستبر اساس فصل نهم        

 یبازارها یگرمیتنظ تیصالح یحت ،1(59) را دارد، بلکه به موجب ماده ریپذرقابت یبازارها یگرمیتنظ

 فیرقابت وظا یشده است که شوار حیماده تصر نیدارد. چرا که در ا زی( را نیعیانحصار طب یژگی)با و ریناپذرقابت

. دیواگذار نما یبخش گرمیبه نهاد تنظ تواندیرا م یعیبا مصداق انحصار طب یدر حوزه بازارها یمیظتن اراتیو اخت

با  یخود در بازارها یمیتنظ اراتیو اخت فیوظا یرقابت تا قبل از واگذار یلذا بر اساس فصل نهم قانون، شورا

 گری. به عبارت دشودیمشناخته  ریناپذو رقابت ریپذرقابت یبازارها گرمیبه عنوان نهاد تنظ ،یعیانحصار طب یژگیو

 ینهادها ،یتجارت فدرال و بخش ضد تراستِ وزارت دادگستر ونیسیکه کم کایآمر ریبرخالف غالب کشورها نظ

 ینهادها قیبه صورت مجزا از طر زین یبخش یگرمی( هستند، تنظریپذرقابت یرقابت )بازارها یعموم گرمیتنظ

هر دو بازار  یگرمیتنظ رانیدر ا رد،یپذیصورت م (FERC) یانرژ یگرمیتنظ درالف ونیسیکم رینظ یمتعدد

 .شودیرقابت( انجام م ی)شورا گرمینهاد تنظ کی( توسط ریناپذو رقابت ریپذ)رقابت

 یگرمیموضوع اشراف داشته است که سپردن تمام امور تنظ نینسبت به ا ی، به درست(59) گذار در مادهقانون البته

 یموارد رایز، رقابت دارد یعالوه بر شورا یگرید یبه نهادها ازین ریناپذو رقابت ریپذدر تمام بازارها اعم از رقابت

 یعیانحصار طب یمرتبط با رقابت در هر بخشِ دارا یو ابعاد فن زارتمرکز با زانیساختار بازار، نوع انحصار، م رینظ

نظر در بخش مورد نظر است و بدون شک، متخصص و صاحب ینهاد ازمندین نیها است و ابخش ریمتفاوت از سا

برق، گاز، مخابرات و حمل  رینظ ریناپذرقابت یهادر تمام بخش یگرمیشورا قادر نخواهد بود به تمام امور تنظ نیا

که در خصوص  13/12/1397رقابت مورخ  یشورا 369کند. به عنوان مثال در متن صورتجلسه  یدگیو نقل رس

 تواندیم یبخش گرمینهاد مستقل تنظ سیاز آنجا که وجود و تأس»آمده است که  زیبازار برق بوده است، ن یبررس

اول بر ضرورت  تیشورا در اولو یلذا اعضا ،درفع کن یمباحث و اختالف نظرها را به نحو مناسب و تخصص نگونهیا

بخش برق  گرمینهاد تنظ بیتصو ندیدر فرآ عیو خواستار تسر دیکأبخش برق ت گرمینهاد مستقل تنظ لیتشک

 فیرقابت وظا یشورا ج،یخواسته تا به تدر 59ماده  قیگذار از طرقانون ،نیبنابرا .«باشندیدولت م اتیبه ه یارسال

 یبخش گرمیتنظ ی( را به نهادهاریناپذ)رقابت یعیانحصار طب یژگیبا و یخود را در بازارها یمینظت اراتیو اخت

                                                           
 لیتشک شنهادیاست، پ یعیخاص که بازار آن مصداق انحصار طب یخدمت ایدر حوزه کاال  تواندیرقابت م یشورا».در این ماده اینگونه آمده است:: 1

 کنندهمیه نهاد تنظبزه مزبور را خود در حو یمیتنظ اراتیو اخت فیاز وظا یارائه و قسمت رانیوز أتیبه ه بیتصو یرا برا یبخش کنندهمینهاد تنظ

  «دیواگذار نما یبخش
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 ونیسیکم ری( نظریپذرقابت یرقابت )بازارها یعموم گرمیشورا به عنوان نهاد تنظ نیا تیکند و در نهاواگذار 

 بپردازد.  تیبه فعال کایتجارت فدرال آمر

قانون  44اصل  یکل یهااستیس یقانون اجرا (59) بر ماده یمبتن یبخش گرمیتنظ ینهادها جادیرغم ضرورت ا به

 لیدال نیترمهم از یکینشده است.  جادیا یبخش گرمینهاد تنظ چیدهه هنوز ه کیاز  شیبعد از گذشت ب ،یاساس

که حاضر  گرددیها برموزاتخانه لیتما مبه عد ،یبخش گرمیتنظ ینهادها جادیرقابت در ا یشورا تیعدم موفق

در  خاطر، نیم. به هندیواگذار نما یگریرا به نهاد د یگرمیتنظ یطهیخود در ح یقانون اراتیو اخت فیوظا ستندین

وسط ت یمیپتروش ودر دو حوزه برق و نفت، گاز  گرمینهاد تنظ یشنهادیپ یاساسنامه نیبه رغم تدو 1395سال 

ر سال دتا  شد نیمنجر به ا یروند نیدولت، مورد موافقت قرار نگرفت. چن أتیدر ه تیرقابت، در نها یاشور

 است: ریبه شرح ز ماده نیا راتیی. تغردیقرار گ ینیمورد اصالح و بازب (59) ماده 1397

  2یقانون اساس (44)اصل یکل یهااستیس یقانون اجرا( 59) بررسی تغییرات مربوط به  ماده

 یبخش گرمیتنظ ینهادها جادیرقابت در ا یشورا اراتیگستره اخت الف(

 لیتشک شنهادیجازه پا یعیانحصار طب یهارقابت صرفاً در مورد حوزه یشورا ،1397در سال  قبل از اصالح قانون تا

توسعه  یانحصار یهابخش هیبه کل اریاخت نیموجود، ا هیرا داشت، اما بر اساس اصالح یبخش گرمیتنظ ینهادها

ه ار آنها به بازک یکاالها و خدمات هرقابت مکلف است در حوز یشورا» یماده قانون نیداده شده است. به موجب ا

 و سیتأس شنهادی( است، پگرمینهاد مستقل )تنظ سیتأس ازمندیشورا مصداق انحصار بوده و ن نیا صیتشخ

 «.دی( را به دولت ارسال نمایگر بخش میاساسنامه نهاد )تنظ

 یبخش گرمیتنظ ینهادها اساسنامه هیو ته سیتأس شنهادیرقابت در خصوص پ یشورا فیتکل ب(

 ،ینون اصالحا در قابود، ام اریاخت یدارا یبخش گرمیتنظ ینهادها لیرقابت در تشک یقانون، شورا ینسخه قبل در

 شده است. لیتبد «فیتکل»به  «اریاخت» نیا

  یماسال یدولت به مجلس شورا ئتیاز ه گرمیتنظ یاساسنامه نهادها بیتصو ییمرجع نها رییتغ ج(

رقابت بوده است و از  یشورا یشنهادهایپ بیو تصو یدگیرس ییمرجع نها رانیوز ئتیقانون، ه ینسخه قبل در

نشده بود،  نییآن تع یبرا یفیحال تکل نینهادها به دولت داده شده بود و در ع نیا سیتأس اریکه اخت ییآنجا

 سیتأس»با توجه به عبارت  ،یاصالح قانوناست که در  یدر حال نینهادها با مشکل مواجه شده بود. ا نیا سیتأس
                                                           

که آن است  "فصل نهم"( قانون اساسی در کشور اجرا شد، یکی از بخشهای اصلی این قانون،44) های کلی اصلکه قانون سیاست 1387از سال .  2

داق انحصار خدماتی که مص و( این قانون، شورای رقابت مکلف شد در حوزه کاالها 59) باشد. در مادهمی "منع انحصار و تسهیل رقابت"تحت عنوان 

ذکور حکم م 1397تا سال  رغم گذشت ده سال از تصویب و اجرای این حکم،هسیس و اساسنامه آن را به دولت ارسال کند. بوجود دارد، پیشنهاد تأ

( 7) ب شد و موادتصوی قانون اساسی (44های کلی اصل چهل و چهارم )قانون اصالح قانون اجرای سیاست 22/3/1397اجرا نشده است تا این که در 

 ( شد.59) ( قانون مذکور جایگزین ماده8و )
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 بیتصو ییمرجع نها ،یاسالم ی، مجلس شورا«خواهد بود ریپذتنها به موجب قانون امکان گرمیتنظ ینهادها

 نهادها خواهد بود. گونهنیا

 گرمیتنظ ینهادها یاستقالل مال یژگیشدن نسبت به وقائل تیاهم د(

حت ت یاز اشخاص حقوق است که دولت یاگونهبه یبخش گرمیبودجه و اعتبارات نهاد تنظ ،یقانون اصالح در

 یادهااز نه کیهر یعنوان درآمد اختصاص مربوطه، به نیقوان تیو با رعا کندیم افتیرا در یعوارض م،یتنظ

نسبت به بودجه  گرمیتنظ ینهادها یمالاستقالل  یبرا نهیزم گر،یعبارت د. به دهدیاختصاص م یبخش گرمیتنظ

 شده است. فراهم یدولت

 یبا مشارکت تمام رقابت یتوسط شورا بار دو 1397برق در سال  گرمی، اساسنامه نهاد تنظ59از اصالح ماده  پس

 دهم،زیلت سارسال شد. با شروع دو یاسالم یدولت به مجلس شورا تئیدر ه بیو پس از تصو نیتدو ،نفعانیذ

ورد م یسالما یدولت از مجلس شورا نیا نینخست یدر روزها قبخش بر گرمینهاد تنظ حهیموضوع استرداد ال

 یبه نحو نبرد و ییراه به جا یبخش گرمینهاد تنظ جادیا زیبار ن نیدولت قرار گرفت و ا تئیه یموافقت اعضا

 متوقف شد.

گر بخش نفت، گاز، نهاد تنظیم»گر برق، موضوع ایجاد پس از عدم موفقیت شورای رقابت در ایجاد نهاد تنظیم

ابت مورخ امین جلسه شورای رق474در دستور کار این شورا قرار گرفت و در « پتروشیمی و صنایع وابسته

ن ا ابتدا ایاست تز ، اساسنامه نهاد مذکور به تصویب این شورا رسید و برای تبدیل به قانون شدن، نیا18/5/1400

 ی اسالمی ارسال شود. ت دولت تصویب و سپس در قالب الیحه به مجلس شورااساسنامه در هیئ

ا، به این نقده بیان در ادامه به بیان برخی نقدها که به اساسنامه مذکور وارد است، پرداخته خواهد شد. بدون شک

 نامه نیست.گرفتن محاسن و نقاط قوت این اساسمعنی نادیده

 

می و گاز، پتروشیگر بخش نفت، اظهار نظر درباره مصوبه شورای رقابت در خصوص اساسنامه نهاد تنظیم

 صنایع وابسته

 یطهبسته به واسوا عیو صنا یمینفت، گاز، پتروش یهادر حوزه یگرمیامور تنظ تیریدر حال حاضر، مدالف( 

 یشرکت مل ران،یگاز ا یشرکت مل ران،ینفت ا یمل شرکت یبا همکارو  در وزارت نفت توسط مختلف یهابخش

 . ردیگیتابعه صورت م یهاشرکت گریو د رانیا یمیپتروش عیصنا

ارائه شده در  فیتعر یبر مبنا زیو ن« مرتبط و وابسته عیاساسنامه نفت، گاز و صنا»اساسنامه،  نیبر اساس عنوان ا

پرداخته شود. هر  یصنعت نفت و گاز به جز بخش باالدست یهاتیتمام فعال یگرمیآن، قرار است به تنظ (1) ماده
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 نیا یتمام یگرمیامور تنظ یو واگذار ندسته هاتیفعال ریادارند که متفاوت از س ییهاژگییو ها،تیفعال نیاز ا کی

 رسد.اقدام درستی به نظر نمی گر،مینهاد تنظ کیبه  هاتیفعال

طبیعی،  ای و انحصارهای بسیار زیاد برق و گاز از منظر شبکه، در بسیاری از کشورها به دلیل شباهتهمچنین

-زه گاز گری حوکند و لذا تنظیمگری میشود که بخش برق را نیز تنظیمگاز به بخشی واگذار می گری امورتنظیم

رسد. در ظر نمیگر صحیح به نبه این نهاد تنظیم -است پاالیشها نظیر پتروشیمی و که متفاوت از سایر فعالیت

اوت است. گر متفیران بسیار از یکدینیز در ا پاالیشهای مشابه نظیر پتروشیمی و وضعیت فعلی، مختصات فعالیت

 و یمالکیت خصوص ،پاالیشبه عنوان مثال، تعداد بازیگران زیاد در بخش پتروشیمی و تعداد کم بازیگران در بخش 

تنوع کم  ووشیمی و تنوع بسیار زیاد فرآورده در پتر پاالیشدولتی در  خصولتی در پتروشیمی و مالکیت تقریباً

 ، دو نهاداولیه مشابه هم، حداقل در مراحل شود که حتی در این دو فعالیت نسبتاًمی ، سببپاالیشفرآورده در 

  شوند.گر طراحی شود و به تدریج در یکدیگر ادغام تنظیم

تجزیه و  ه است. فارغ از( مورد از وظایف و اختیارات این نهاد مورد توجه قرار گرفت9، )( مصوبه شورا4) ب( در ماده

رات ف و اختیاوظای تحلیل هر یک از این وظایف و اختیارات، آنچه در حال حاضر اهمیت دارد، سازوکار انتقال این

. به عبارت آن توجهی نشده استنهاد مذکور است. موضوعی که در این اساسنامه، به  های مرتبط بهاز وزارتخانه

نون قا ژهیه وبو  یالدستکه کماکان طبق اسناد با یمستقل در صنعت نفت و گاز، تا زمان گرمینهاد تنظ جادیادیگر، 

در  گر،یارت دد. به عبنخواهد بو ریپذاست، امکان ربطیذ یبا وزارتخانه ییوزارت نفت، پاسخگو اراتیو اخت فیوظا

 یبه نهادها یگرمیتنظ یها در حوزهآن اراتیکه فقط اخت ستندینفت بلکه تمام وزراء حاضر ن رینه تنها وز رانیا

مکن م یو حت مربوطه باشد ریمجلس تنها متوجه وز قیاز طر ییحال پاسخگو نیدر ع یمنتقل شود ول گرمیتنظ

جلس مخودش نبوده است، از طرف  ییمتوجه دستگاه اجرا میکه به طور مستق یمیبه خاطر تصم ریاست وز

 لیتشک یدولتریو غ یتدول یاز اعضا یبیدر قالب شورا با ترک گرمیتنظ ینهادها نکه،یا بهشود. با توجه  ضاحیاست

 ایء ه آراک یافراد است، لذا در صورت نیا ینهادها منسوب به تمام نیاتخاذ شده توسط ا میتصم شوند،یم

ورود  یرازم است بال نیبنابرا نظارت نخواهد داشت. ییشورا با اعتراض مواجه شود، مجلس توانا نیا یهامیتصم

از  یراتایختو اگر ا ردیصورت گ نیکشور، در ابتدا اصالحات الزم در قوان یبه عرصه حکمران یینهادها نیچن

 نیدر ا زین هاتیمسئول بیترت نیبه هم شود،یمنتقل م گرمیتنظ یبه نهادها ییاجرا یهاو دستگاه هاانهوزارتخ

ین ازم برای الیدات در صورتی که تمه نهادها منتقل شود. نیبه ا یزمیمربوطه گرفته شود و با مکان ریحوزه از وز

گر، د تنظیمد نهاموضوع صورت نگرفته باشد، به رغم تصویب قانون اساسنامه مذکور در مجلس و به دنبال آن ایجا

هاد با این ن رت نفتخواهد شد، بلکه از فردای تشکیل این نهاد، آغاز اختالف و چالش میان وزانه تنها مشکلی حل 

 خواهد بود.
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قانون اساسی، عالوه بر  44های کلی اصل ( قانون اجرای سیاست59) ( ماده2) تبصره« ب»ج( به موجب بند 

یز در این دی، نمایندگان غیر دولتی ننظران حقوقی و اقتصاهای اجرایی و صاحبحضور نمایندگان دولتی دستگاه

گر هاد تنظیمکه ن نهاد عضویت خواهند داشت. حضور نمایندگان غیردولتی در این نهاد، نباید اینگونه تعبیر شود

ر دای باید تمام تالش خود را انجام دهد تا بتواند سهمی یهبخشی، مجمعِ ذی نفعان است و لذا هر صنف و اتحاد

ل ای متخصص است تا بتوانند به صورت مستقگر مجموعهشته باشد. به عبارت دیگر، نهاد تنظیمترکیب این نهاد دا

 گری بپردازند. با توجه به این مطلب، به موجب مادهها، به امور تنظیمها و غیردولتیو به دور از فشارهای دولتی

گیری را به هنگام اتخاذ حال مکانیزم رأی نفر(، که در هر 12( اساسنامه مذکور، فارغ از زوج بودن تعداد اعضا )2)

گر، تعداد اعضاء، عددی فرد است، سازوکار انتخاب نماید و در اغلب نهادهای تنظیمها با مشکل مواجه میتصمیم

ن قانون، قرار ( ای8) نمایندگان دولتی و نمایندگان غیردولتی نیز مشخص نیست. به عنوان مثال، اگر بر اساس ماده

ف شورای از طر مصوبات این نهاد توسط شورا نظارت شود، دیگر چه لزومی دارد تا دو عضو این نهاداست تمامی 

 رقابت انتخاب و به عنوان عضو، حضور داشته باشند. 

د، عضویت شوند و حتما باید در این نهابه جز دو عضو قاضی که طبق قانون توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب می

دو  ،«وزیر نفت و وزیر صمت»مانده با ترکیب )سه عضو با انتخاب دولت عضو باقی 10اب داشته باشند، منطق انتخ

نفی ، انجمن صتعاون اتاق بازرگانی، اتاق»عضو با انتخاب شورای رقابت و پنج عضو با انتخاب نهادهای غیر دولتی 

 «(اننعت نفت ایرکارفرمایی صنعت پاالیش نفت، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و فدراسیون ص

ذی نفعانی در نظر گرفته ی مجمعگر به مثابهمشخص نیست. این ترکیب بیشتر بیانگر این است که نهاد تنظیم

و همین  مایدگری نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی سهیم نشده است تا بتواند به نوعی همه را در حوزه تنظیم

رسد، ه نهادها همخوانی ندارد. هر چند به نظر میویژگی، از اساس با ماهیت مستقل و تخصصی اینگون

نفعان را پوشش دهند. زیرا هیچ اند، تمامی ذیکنندگان اساسنامه مذکور حتی با این نگاه هم نتوانستهتدوین

ر با توجه به عنوان این اساسنامه، در این ترکیب حضو« صنایع وابسته»نظری غیردولتی از بخشیا صاحب نماینده

 ندارد.

 یول رندیکل بگمستقل ش یبخش گرمیتنظ یتالش شده تا نهادها (59) صورت گرفته در ماده راتییچند با تغ هر

و  یمیپتروش نفت، گاز، یهادر بخش ژهیبه و یینهادها نیچن جادیا یبرا ر،یبه شرح ز یهنوز موانع رسدیبه نظر م

 وابسته وجود دارد: عیصنا

مستقل، به  گرمیتنظ ینهادها جادیکه ا دهدیدر حال توسعه نشان م یو غالب کشورها شرویپ یتجربه کشورها -

شود. به عنوان مثال در  یط ندیفرا نیو به مروز زمان، ا جیدارد تا به تدر ازیاست و ن افتدهیاتفاق ن کبارهیصورت 

 نیکنند و لذا در ا یرا طراح یلمستق گرمیتنظ ینهادها اندتاکنون نتوانسته ه،یانگلستان و ترک رینظ ییکشورها
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استقالل نهاد  زین کا،یدر آمر ی. حتکنندیمداخله م یگرمیاز امور تنظ یاریها در بسوزارتخانه کشورها هنوز

 الفدرال در س یانرژ گرمیو مرور زمان اتفاق افتاده است. به عنوان مثال، هر چند نهاد تنظ جیبه تدر گرمیتنظ

وابسته به دولت فدرال بود و از آن سال به بعد، به  یبه لحاظ مال 1988تا سال  یشد ول جادیکشور، ا نیدر ا 1977

 مستقل شد.  یلحاظ مال

 ماکان طبقکه ک یمستقل در صنعت نفت و گاز، تا زمان گرمینهاد تنظ جادیا نیز بیان شد گونه که قبالً همان -

 ریپذست، امکانا ربطیذ یبا وزارتخانه ییوزارت نفت، پاسخگو اراتیو اخت فیقانون وظا ژهیو به و یاسناد باالدست

ر دحات الزم اصال کشور، در ابتدا یبه عرصه حکمران یینهادها نیورود چن یالزم است برا نینخواهد بود. بنابرا

به  شود،یمنتقل م گرمینظت یبه نهادها ییاجرا یهاو دستگاه هاانهاز وزارتخ یاراتیو اگر اخت ردیصورت گ نیقوان

 د. منتقل شو نهادها نیبه ا یزمیمربوطه گرفته شود و با مکان ریحوزه از وز نیدر ا زین هاتیمسئول بیترت نیهم

 یبخش گرمینظتماده، نهاد  نیکه بر اساس ا یقانون اساس 44اصل  یکل یهااستیس یقانون اجرا (59) ماده -

نهاد  یریگدر صدد شکل ،یلاص نیدر قوان یماهو راتییتغ جادیزا و فارغ از ابه صورت برون رد،یگیشکل م

مان صنعت بط با همرت نیقوان ،ییهادهان نیچن جادیدر غالب کشورها، خاستگاه ا کهیاست در حال یبخش گرمیتنظ

 وزارت یدهن سازمانفدرال در خود قانو یانرژ گرمینهاد تنظ فیساختار و وظا کایاست. به عنوان مثال، در آمر

شور، ک نیا 2003ال سدر قانون گاز و برق در  یرومان یانرژ یگرمیمقام تنظ  ،یو در رومان 1977سال  در یانرژ

 تآمده اسر زی جدول در ،یحوزه انرژ گرمیتنظ ینهادها لیمرتبط با تشک نیقوان نیعناو از یشده است. برخ هیتعب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

               های نفت، گاز و پتروشیمی ایرانصادرکنندگان فرآوردهاتحادیه              

 

7 

 

   WWW.OPEX.IR    MAIL@OPEX.IR 

 گرتنظیمعناوین قوانین مادر مرتبط با تشکیل نهادهای 

 سال عنوان قانون مادر گرعنوان نهاد تنظیم کشور

 1977 قانون سازماندهی وزارت انرژی گر انرژی فدرالنهاد تنظیم آمریکا

قانون  5، قانون بازار گاز طبیعی،4قانون بازار برق 3گری بازار انرژیمقام تنظیم ترکیه

 6بازار نفت

2001 

 2003 8قانون برق 7گری برق مرکزیکمیسیون تنظیم هند

 1997 10قانون تولید، انتقال و توزیع برق 9گری برق ملیمقام تنظیم پاکستان

 2003 12قانون گاز و برق 11گری انرژی رومانیمقام تنظیم رومانی

 2002 14قانون برق عمومی  13گری مواد معدنی و انرژریکمیسیون تنظیم اردن

 های پژوهشمنبع: یافته 

 پیشنهاداتگیری و نتیجه

ابعه آن تگری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بر عهده وزارت نفت و شرکتهای در حال حاضر مسئولیت امور تنظیم   

رت داشته مغایافع گری و رعایت اصول شفافیت، تعارض و تضاد منتواند با اصل تنظیمقرار دارد که این موضوع می

که  ت تا اینگرفته اسنسفانه این نهاد شکل ایجاد و تأسیس چنین نهادی، متأگذار در باشد. با توجه به تأکید قانون

ال سماه اددر مرد "گر بخش نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابستهنهاد تنظیم"مصوبه شورای رقابت در خصوص 

 تهیه و تنظیم شد و برای بررسی به هیئت وزیران ارسال شد. 1400

ار مهم ته بسیجدی است که توضیحات تفضیلی آن در متن ارائه شده است. نک مصوبه مذکور دارای برخی ایرادهای

 این است که برای اصالح مصوبه ارسال شده حتما باید آن ایرادات برطرف شود.

                                                           
3 Energy Market Regulatory Authority (EMRA) 
4 Electricity Market Law No. 6446 
5 Natural Gas Market Law No. 4646 
6 Petroleum Market Law No. 5015 

7 Central Electricity Regulatory Commission 
8 Electricity Act 
9 National Electric Power Regulatory Authourtiy 
1 0 Regulation of Generation, Transmition and Distribution of Electric Power Act 
1 1 Romanian Energy Regulatory Authority (ANRE) 
1 2 Electricity and Gas Law no. 123/2012 
1 3 Energy and Mineral Regulatory Commission (EMRC) 
1 4 General Electricity Law 
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-زوج است که رأی ( آمده است، تعداد افراد پیشنهادی2یکی از آن نکات قابل تأمل این است که آنچه در ماده )

ست که انفعان کننده مجمع ذیبیان ،کند. همچنین ترکیبی که در آن ماده آمده استیگیری را دچار اشکال م

ه شده در ای اشارهکند. ضمن این که مکانیسم انتخاب افراد و تشکلگر را دچار اشکال میاستقالل نهاد تنظیم

 این ماده روشن و مشخص نیست.

ابعه ترکتهای نفت و ش وزارت یبر عهده اراتیو اخت فیوظا یکسریکه تاکنون نکته بسیار مهم دیگر این است 

 دیاب است که یعیطب .واگذار شود یگریبه نهاد د اراتیو اخت فیوظا نیبه بعد، ا نیو قرار است از اآن بوده است 

ار همان در کن نکهیا ات ردیقرار گ یرا واگذار کرده است، مورد بازنگر اراتیو اخت فیکه آن وظا یابتدا همان قانون

صالح قانون اجرای اقانون " به صورت مستقل از آن قانون به موجب یگرمینهاد تنظ قانون، اساسنامه

( اصالح شد، مقرر گردد، 59)ماده 22/3/1397مصوب  "قانون اساسی (44های کلی اصل چهل و چهارم )سیاست

ز لکه سرآغابشکل نخواهد گرفت  یمستقل گرمینه تنها، نهاد تنظ پیشنهادی سازوکار نیبا اتأسیس شود. 

  خواهد بود. تارایو اخت فیوظا یپوشانهم یبه واسطه ربطیذ یهنهاد و وزارتخان نیا انیاختالفات م

 


