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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru industrii și 
servicii 

 
 

Bucureşti, 09 noiembrie 2021 

 Comisia pentru politică 
economică, reformă și 

privatizare 
 

Bucureşti, 09 noiembrie 2021 
Nr.4c-3/485  Nr.4c-1/370 

         
 
 
Către, 

BIROUL 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, trimisă Comisiei pentru industrii și servicii şi Comisiei pentru politică 
economică, reformă și privatizare, cu adresa nr.PLx.433 din 11 octombrie 2021, 
pentru dezbatere şi examinare pe fond.  

  
 

 
   PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE, 

            Sándor BENDE       Costel Neculai DUNAVA 
 

 

simona.tirzioru
Original
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru industrii și 
servicii 

 Comisia pentru politică 
economică, reformă și 

privatizare 
 

Bucureşti, 09 noiembrie 2021   Bucureşti, 09 noiembrie 2021 
Nr.4c-3/485                      Nr.4c-1/370 

 
 
 
 
 

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 temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii şi Comisia pentru 
politică economică, reformă și privatizare au fost sesizate, prin adresa nr.PLx.433 
din 11 octombrie 2021, în vederea dezbaterii pe fond a Propunerii legislative 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.33/2007 privind 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 
Energiei. 
 

La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.599/23.07.2021);  

 avizul favorabil al Consiliului Economic și Social (nr.5320/13.07.2021); 
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 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale (nr.4c-6/939/21.10.2021); 

 punctul de vedere al Guvernului României (nr.1600/20.08.2021), prin care 
menționează că Parlamentul va decide asupra oportunității adoptării 
inițiativei legislative. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

Ordonanţei de urgenţă nr.33/2007. Potrivit expunerii de motive, se instituie 
obligativitatea audierii candidaţilor pentru Comitetul de reglementare al Autorităţii 
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în cadrul şedinţelor celor trei 
comisii parlamentare de specialitate, anterior acordării avizelor. Astfel, va fi 
încurajată cunoaşterea experienţei şi competenţelor candidaţilor de către membrii 
comisiilor parlamentare şi, totodată, acordarea avizelor într-un mod transparent.   
 

În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, comisiile au dezbătut 
propunerea legislativă în ședințe separate. 

 
Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare au 

dezbătut propunerea legislativă  în şedinţa din 03 noiembrie 2021 şi au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să înainteze Comisiei pentru industrii și servicii un 
raport preliminar de adoptare a propunerii legislative cu amendamente 
admise. 

La lucrările comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 
 
Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au dezbătut propunerea 

legislativă în şedinţa din data de 09 noiembrie 2021 şi au hotărât, cu unanimitate 
de voturi,  adoptarea propunerii legislative cu amendamente admise.   

La lucrările comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 
 
În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 
 
Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(8) pct. 2 lit. i) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților, adoptarea 
Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Domeniul Energiei, cu amendamente admise, redate în anexa 
care face parte integrantă din prezentul raport comun. 

 
 
 
   PREŞEDINTE,                    PREŞEDINTE, 
  Sándor BENDE               Costel Neculai DUNAVA 

 
 
 
 
 

   SECRETAR,             SECRETAR,   
       Oana-Marciana ÖZMEN              Bogdan-Alin STOICA 

  
 
  
 
  
 
 
 
 

 
 

 
Întocmit,         
Consultant Alexandra Zorilă                                 Șef serviciu Lidia-Graziella Segărceanu 

                                              Consilier parlamentar Anca-Magdalena Chiser                   
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ANEXĂ 
AMENDAMENTE ADMISE  

 

Nr. 
crt. 

OUG 33/2007 Text propunere legislativă Amendamente propuse/autor Motivare 

1.  Titlul Legii 
LEGE 

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

Autorităţii Naţionale de Reglementare 
în Domeniul Energiei 

Titlul Legii 
LEGE 

pentru modificarea art.(4) alin.(3) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.33/2007 privind organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Domeniul Energiei 
Autor: Comisia pentru industrii și 
servicii și Comisia pentru politică 
economică, reformă și privatizare 

Tehnică legislativă. 

2.  Articol unic.- Ordonanţa de urgenţă 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 
complementări prin Legea nr. 
160/2012, se modifică şi se completează 
după cum urmează: 

Art.I. - Alineatul (3) al articolului 4 
din 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, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
Autor: Comisia pentru industrii și 
servicii și Comisia pentru politică 
economică, reformă și privatizare  

Tehnică legislativă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Art. 4: Comitetul de 
reglementare al ANRE 
(3) Comisiile reunite prevăzute 
la alin. (2) vor efectua selecţia 

1. La articolul 4, alin. (3) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„(3) Comisiile reunite prevăzute la alin. 
(2) vor efectua selecţia propunerilor 

 
 
„(3) Comisiile reunite prevăzute la alin. 
(2) vor efectua selecţia propunerilor 

 
 
Pentru rigoarea 
exprimării, s-a 
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propunerilor dintr-o listă care 
conţine un număr mai mare de 
candidaţi decât numărul 
membrilor ce urmează a fi 
numiţi exclusiv pe baza 
criteriilor prevăzute la alin. (12) 
şi (13) şi la art. 3 alin. (4). 

dintr-o listă care conţine un număr mai 
mare de candidaţi decât numărul 
membrilor ce urmează a fi numiţi pe 
baza audierilor desfăşurate fizic la 
Palatul Parlamentului sau prin mijloace 
electronice şi a criteriilor prevăzute la 
alin. (12) şi (13) şi la art. 3 alin. (4).” 

dintr-o listă care conţine un număr mai 
mare de candidaţi decât numărul 
membrilor ce urmează a fi numiţi pe 
baza audierilor desfăşurate la Palatul 
Parlamentului sau prin mijloace 
electronice şi a criteriilor prevăzute la 
alin. (12) şi (13) şi la art. 3 alin. (4).” 
Autor: Comisia pentru industrii și 
servicii și Comisia pentru politică 
economică, reformă și privatizare 

eliminat termenul 
„fizic”. 

4.   Art.II. - 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, 
cu modificările și completările 
ulterioare, precum și cu modificările 
aduse prin prezenta lege, va fi 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, dându-se 
textelor o nouă numerotare. 
Autor: Comisia pentru industrii și 
servicii și Comisia pentru politică 
economică, reformă și privatizare 

Tehnică legislativă. 

                                


