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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
              

PLx. 167/2017                                                                                Bucureşti, 30.05.2017 
                                   Nr.4c-3/210/2017 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 

 
              Vă înaintăm alăturat, Raportul asupra Propunerii legislative pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, transmisă 
cu adresa PLx.167 din data de 18 aprilie 2017şi înregistrată cu nr. 4c-3/210/2017 din 19 
aprilie 2017. 

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, conform dispoziţiilor art. 75 
alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(8) pct.2 lit. i) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare
 În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art.117 alin.(3) din Constituţia 
României, republicată. 
 
 

        
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu
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RAPORT    
 

asupra Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 
 
          În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre 
dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Propunerea legislativă pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, trimisă cu 
adresa nr. Pl-x 167 din 18 aprilie 2017 şi înregistrat cu nr. 4c-3/210/2017 din 19 aprilie 
2017. 

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, conform dispoziţiilor art. 75 
alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(8) pct.2 lit. i) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.160/2012, ca urmare a înfiinţării Comisiei pentru Transporturi şi Energie 
a Senatului României. 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă, cu unele observaţii 
şi propuneri, aviz transmis cu adresa nr. 137 din 15 martie 2017. 

Guvernul, prin adresa nr. 318 DPSG din 21 martie 2017, menționează că având 
în vedere obiectul de reglementare al inițiativei legislative, Parlamentul va decide 
asupra oportunității adoptării acesteia. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de lege, în 
şedinţa din 24 aprilie 2017. 
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Comisia pentru transporturi şi infrastructură a avizat favorabil cu amendamente 
admise proiectul de lege, în şedinţa din 8 mai 2017. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru industrii 
şi servicii au examinat proiectul de lege în şedinţa din 30 mai 2017.  

La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 de deputaţi din totalul de 21 de deputaţi 
membri ai comisiei. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au hotărât, cu 
majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare  
Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare 
în Domeniul Energiei, cu amendamentele admise prevăzute în anexa care face parte 
din prezentul raport. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art.117 alin.(3) din Constituţia 
României, republicată. 
 
 
 
 
 
 
 
 
       PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR, 
 
        Iulian IANCU                                                  Adnagi Slavoliub 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Lucian Cumpătă 
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Anexa  
PLx 167/2017 
 

A M E N D A M E N T E   P R O P U S E 
 

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.33/2007 
privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 

 
 

 
Nr. 
crt. 

 
OUG nr. 33/2007 

 
Text propunere legislativă 

 
Amendamente 
propuse/autor 

 
Motivaţia 

0 1 2 3 4 
1.  

--------- 
Lege 

pentru modificarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.33/2007 

privind organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naționale de Reglementare 

în Domeniul Energiei 

Lege 
pentru modificarea și completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 33/2007 privind organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naționale de 
Reglementare în Domeniul Energiei 

 

2  Articol unic. Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 33/2007 privind 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale de Reglementare în 
Domeniul Energiei, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.337 din 18 mai 2007, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 160/2012, se modifică după cum 
urmează: 
 

Articol unic. - Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 33/2007 privind 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale de Reglementare în 
Domeniul Energiei, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.337 din 18 mai 2007, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 160/2012, se modifică și se 
completează după cum urmează: 
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 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 
din 4 mai 2007 privind organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Domeniul Energiei 

 
--------- 

Nemodificat  

3  
 
Art. 1: Autoritatea de reglementare 
(5)Raportul anual de activitate este 
analizat de Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru buget, 
finanţe, activitate bancară şi piaţă de 
capital a Senatului. Comisiile 
întocmesc şi adoptă un raport comun, 
care se prezintă celor două Camere ale 
Parlamentului. 
 
(6) La solicitarea comisiilor prevăzute 
la alin. (5), ANRE prezintă şi rapoarte 
specifice activităţii sale, precum şi un 
program de măsuri concrete pentru 
remedierea eventualelor lipsuri 
semnalate în raportul anual. 

1. Alineatul (5) al articolului 1 va avea 
următorul cuprins: 
 
(5) Raportul anual de activitate este 
analizat de Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia pentru Transporturi şi 
Energie a Senatului, Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru buget, 
finanţe, activitate bancară şi piaţă de 
capital a Senatului. Comisiile 
întocmesc şi adoptă un raport comun, 
care se prezintă celor două Camere ale 
Parlamentului. 
 

1. La articolul 1, alineatele (5) și (6) 
se modifică și vor avea următorul 
cuprins: 
(5) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „(6) La solicitarea comisiilor 
prevăzute la alin. (5), ANRE prezintă 
şi rapoarte specifice activităţii sale, 
precum şi un program de măsuri 
concrete pentru remedierea 
eventualelor lipsuri semnalate în 
aceste raporte specifice și/sau în 
raportul anual.” 
Autor: Comisia pentru industrii și 
servicii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ANRE trebuie să prezinte 
programe de măsuri de 
remediere  și în cazul unor 
rapoarte speciale cerute 
conform legii  
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4  
 
Art. 4: Comitetul de reglementare al 
ANRE 
(2)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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------- 
 

2. Alineatul (2) al articolului 4 va avea 
următorul cuprins: 
 
 
(2) 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 pentru 
Transporturi şi Energie a Senatului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------- 
 
 

 

2. La articolul 4, alineatul (2) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 
„(2) 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 pentru 
Transporturi şi Energie a Senatului, 
în termen de 30 de zile de la 
vacantarea  funcției/funcțiilor 
respective.” 
Autor: Comisia pentru transporturi și 
infrastructură 
 
 
 
 
3. La articolul 4, după alineatul (10) 
se introduce un nou alineat, 
aliniatul (101), cu următorul 
cuprins: 
„(101) Comitetul de reglementare 
răspunde în principal de: 
a) îndeplinirea la termen a 
prevederilor legale de transpunere 
prin reglementări, decizii sau norme 
a prevederilor din actele normative 

Această completare a textului 
alin 2 al art 4 din propunerea 
legislativă se impune  pentru 
asigurarea funcționării și luării 
deciziilor de către  Comitetul de 
Reglementare  al ANRE. 
Numirea în functiile vacante a 
membrilor Comitetului trebuie 
să se facă în termen de 30 de 
zile, având în vedere că 
tergiversarea acestor numiri 
peste un termen rezonabil 
conduce la perturbări serioase în 
activitatea reglementatorului 
pieței de energie. 
Termenul propus de 30 de zile 
este în oglindă cu cel prevăzut 
în lege la alin 6 al art 4. Astfel, 
la acest alineat se menționează 
că “în cazul imposibilităţii 
definitive de exercitare a 
mandatului de către unul dintre 
membri, comisiile parlamentare 
menţionate la alin. (2) propun 
Parlamentului, în termen de 30 
de zile, persoana care va fi 
numită pentru durata restantă a 
mandatului.” 
 
 
- Normă omisă – 
principalele răspunderi ale 
Comitetului de reglementare 
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la nivel de lege; 
b) sesizarea Parlamentului și 
Guvernului despre existența unor 
dezechilibre în piața de energie din 
România și informarea cu privire la 
modificările legislației Uniunii 
Europe în domeniul energiei 
electrice, termice şi al gazelor 
naturale, elaborând și prezentând 
propuneri în acest sens; 
c) elaborarea sau modificarea, după 
caz, a legislației secundare ca 
urmare a modificărilor legislației 
sau regulamentelor din domeniul 
energiei electrice, termice şi al 
gazelor naturale în plan european; 
d) aplicarea la termen a 
programului de măsuri prezentat 
comisiilor prevăzute la art.1. alin. 
(5), pentru remedierea eventualelor 
lipsuri semnalate conform art.1. 
alin(6).” 
Autor: Comisia pentru industrii și 
servicii 
 

5  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
4. La articolul 4 alineatul (14) litera 
c), după punctul 2 se introduc două 
noi puncte, punctele 3 și 4, cu 
următorul cuprins:  
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---------- 
 
 
 
 
 
 

---------- 
 

---------- 
 
 
 
 
 
 

---------- 
 

„3. pentru exercitarea funcției cu 
gravă neglijenţă care are ca urmare 
perturbarea semnificativă a 
sectoarelor și/sau piețelor de energie 
electrică, termică sau ale gazelor 
naturale; 
 
4. pentru încălcarea gravă sau 
îndeplinirea cu rea-credință a 
prevederilor prezentei ordonanțe de 
urgență;” 
 
Autor: Comisia pentru industrii și 
servicii 
 

- normă necesară pentru 
declanșarea procedurilor 
legale de revocare în 
condițiile legii 
 

6 Art. 5: Reglementări ANRE 
(7) Ordinele şi deciziile emise 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 publicării acestora în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, respectiv de la data la care 
au fost notificate părţilor interesate. 
 
 
 
 
 

 
---------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. La articolul 5, alineatul (7) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
„(7) Actele administrative cu 
caracter normativ emise de 
preşedintele ANRE în exercitarea 
atribuţiilor sale pot fi atacate în 
contencios administrativ la Curtea de 
Apel Bucureşti, în condițiile legii.” 
 
Autor: Comisia pentru industrii și 
servicii 
 
 
 

Punerea de acord cu Decizia 
Curții Constituționale nr. 136 
din 10 martie 2015 – care a 
constat că prevederile art. 5 alin. 
(7) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 33/2007 privind 
organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Domeniul 
Energiei, prin care se stabileşte 
un termen pentru atacarea în 
contencios administrativ a 
actelor administrative cu 
caracter normativ emise de 
preşedintele Autorităţii 
Naţionale de Reglementare în 
Domeniul Energiei în 
exercitarea atribuţiilor sale, sunt 
neconstituţionale. 
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---------- 

 
 
 
 

---------- 

6. La articolul 5, după alineatul (7) 
se introduce un nou aliniat, aliniatul 
(8), cu următorul cuprins: 
 
„(8) Actele administrative cu 
caracter individual emise de 
președintele ANRE în exercitarea 
atribuţiilor sale pot fi atacate în 
contencios administrativ în termen 
de 30 de zile de la data publicării 
acestora în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, sau de la data la 
care au fost notificate părților 
interesate, după caz.” 
Autor: Comisia pentru industrii și 
servicii 
 

 
 
 
 
- Normă necesară pentru 
separarea actelor cu caracter 
individual de cele administrative  

 
 
 
 
                   PREŞEDINTE,                                                                                                             SECRETAR, 
 
                   Iulian IANCU                                                                                                             Adnagi Slavoliub 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Lucian Cumpătă 
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