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 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru transporturi şi infrastructură a fost sesizată, pentru dezbatere şi 
avizare prin adresa nr. Pl-x.167 din 18 aprilie 2017, cu propunerea legislativă pentru 
modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea și 
funcționarea Autorității de Reglementare în Domeniul Energiei . 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii 
Comisiei pentru transporturi şi infrastructură au examinat propunerea legislativă mai sus 
menţionată în şedinţa din 03 mai 2017. Avizul comisiei va fi transmis Comisiei pentru industrii 
și servicii care este sesizată în fond. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi , 
avizarea favorabilă a  propunerii legislative .  

În raport de conţinutul şi obiectul său de reglementare, se încadrează în categoria 
legilor organice. 

 

PREŞEDINTE,                                   SECRETAR, 

                              Lucian Nicolae Bode                      Marius Bodea 
 
 
 
 
 
 
Expert parlamentar, Ruxandra Chiriac 
 

 
Bucureşti, 

 
08 mai 2017 

 Nr. 4c-26/78/2017 

tudor.monica
Original



 

Anexă 
 

Amendamente admise 
 

Nr. 
Crt. 

OUG 33/2007 Text amendament admis 
 

Motivaţia amendamentului 
 

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

Alineatul (5) al articolului 1 se completează 
și va avea următorul cuprins: 
(5) Raportul anual de activitate este analizat 
de Comisia pentru industrii și servicii și 
Comisia pentru transporturi și 
infrastructură ale Camerei Deputaților, 
Comisia pentru Transporturi și Energie a 
Senatului, Comisia pentru buget, finanțe, 
activitate bancară și piață de capital a 
Senatului. Comisiile întocmesc și adoptă un 
raport comun, care se prezintă celor două 
Camere ale Parlamentului. 
 
Dep. Marius Sorin-Ovidiu Bota- PSD 
 

Comisia pentru transporturi și 
infrastructură a Camerei Deputaților are 
ca obiect de activitate, printre altele, și 
infrastructura în domeniul energiei. 

2.  
 
Art.4 (2) Numirea membrilor Comitetului de 
Reglementare al ANRE, cu nominalizarea funcțiilor, 
se face la propunerea comună a Comisiei pentru 
industrii și servicii din Camera Deputaților și a 
Comisiei pentru transporturi și energie din Senat.” 

Alin (2) al art 4 se completează după cum 
urmează: 
 “Art.4 (2) Numirea membrilor Comitetului 
de Reglementare al ANRE, cu nominalizarea 
funcțiilor, se face la propunerea comună a 
Comisiei pentru industrii și servicii din 
Camera Deputaților și a Comisiei pentru 
transporturi și energie din Senat, în termen 
de 30 de zile de la vacantarea  
postului/posturilor respective.” 
 
Dep.Lucian Bode-PNL 
 

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.” 
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