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BIROULUI  PERMANENT 

                                                                 AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra                                         

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă                             

nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în 

Domeniul Energiei, transmisă, în vederea examinării în fond, Comisiei pentru politică 

economică, reformă și privatizare cu adresa nr. Pl-x 549 din 14 decembrie 2021, înregistrată 

sub nr. 4c-1/462 din 14 decembrie 2021 și Comisiei pentru industrii și servicii cu adresa 

nr. Pl-x 549 din 7 decembrie 2021, înregistrată sub nr. 4c-3/641 din 7 decembrie 2021, 

Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 

   În raport cu obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 

 

 

 

 

                      PREŞEDINTE                                                                        PREŞEDINTE   

                                        

              Costel Neculai DUNAVA                                                              BENDE Sándor 
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                                                        RAPORT COMUN 

   asupra  

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea  

Ordonanţei de urgenţă nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea                 

Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, 

reformă şi privatizare şi Comisia pentru industrii și servicii au fost sesizate, spre dezbatere 

în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în Domeniul Energiei, transmisă Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare cu adresa nr. Pl-x 549 din 14 decembrie 2021, înregistrată sub                     

nr. 4c-1/462 din 14 decembrie 2021 și Comisiei pentru industrii și servicii cu adresa                      

nr. Pl-x 549 din 7 decembrie 2021, înregistrată sub nr. 4c-3/641 din 7 decembrie 2021. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale                     

art. 92 alin. (8) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 

și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 946 din 25 noiembrie 2021, a avizat negativ 

propunerea legislativă. 

Consiliul Economic și Social, prin adresa nr. 7801 din 18 noiembrie 2021,                         

a transmis punctele de vedere referitoare la propunerea legislativă.      

 Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, prin adresa                      

nr. 149192 din 13 decembrie 2021 transmisă Comisiei pentru politică economică, reformă 

și privatizare, înregistrată sub nr. 4c-1/477 din 14 decembrie 2021, consemnează că                    

,,nu susţine propunerea legislativă menţionată în referinţă, prin care se statuează încetarea 

de drept a mandatelor membrilor Comitetului de reglementare al ANRE în cazul respingerii 

de către Parlament a raportului anual de activitate al autorităţii, aceasta nefiind conformă 

cu exigenţele instituite de directivele europene, transpuse prin OUG nr. 33/2007”. 

Inițiativa legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea 

și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare. 



Potrivit Expunerii de motive, se preconizează eficientizarea exercitării funcției de 

control parlamentar asupra activității acestei autorități administrative autonome, precum și 

instituirea unui nou caz de revocare a membrilor Comitetului de reglementare. 

În conformitate cu prevederile art. 62, art. 64, art. 54 alin. (3) teza I și ale art. 131 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, membrii celor două Comisii au examinat iniţiativa legislativă în ședințe separate. 

Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat propunerea legislativă în ședința 

din data de 14 decembrie 2021, iar membrii Comisiei pentru politică economică, reformă 

şi privatizare au examinat iniţiativa legislativă menţionată mai sus şi documentele care o 

însoţesc în şedinţa din 15 decembrie 2021, desfășurată atât la sediul Parlamentului pentru 

unii membri, cât și prin mijloace electronice pentru alți membri.                     

La lucrările Comisiei pentru industrii și servicii au fost prezenți deputați conform 

listei de prezență. Din numărul total de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, 

reformă și privatizare au participat la dezbateri 15 deputaţi. 

La lucrările Comisiei pentru industrii și servicii a participat, în calitate de invitat, 

din partea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,                                       

domnul vicepreședinte Zoltan Nagy-Bege. 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, membrii celor 

două Comisii au constatat că inițiativa legislativă nu se justifică întrucât se consideră că 

soluțiile propuse aduc atingere exercitării de către Parlament a funcției sale constituționale 

de control parlamentar, prevăzute de art. 111 din Constituția României, republicată. 

Astfel, la pct. 1, norma propusă pentru art. 1 alin. (4) elimină, față de actuala formă 

a textului, prevederea referitoare la dezbaterea în ședință comună a celor două Camere ale 

Parlamentului a raportului anual de activitate al ANRE. În schimb, prin intervenția de 

modificare a art. 1 alin. (5), propusă la pct. 2 din propunerea legislativă, competența 

dezbaterii raportului anual de activitate al ANRE este încredințată comisiilor parlamentare 

enumerate în text, comisii care ar urma să adopte un raport comun ce va fi supus dezbaterii 

și votului celor două Camere ale Parlamentului. 

Fată de considerentele menționate mai sus, membrii celor două Comisii au hotărât, 

cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților respingerea propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 33/2007 privind 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. 

 

 

           PREŞEDINTE                                                                          PREŞEDINTE 

                                                                                                                         

                Costel Neculai DUNAVA                                                                BENDE Sándor                                                          

 

 

 

                           SECRETAR                                                              
 

                   Bogdan-Alin STOICA                        

 

                                          

                       
            Şef serviciu                                                                                                      Consultant 

                  Lidia-Graziella Segărceanu                                                                                     Alexandra Zorilă 
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