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În conformitate cu prevederile art. 95din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, Comisia juridică, de disciplină şiimunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu Propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.33/2007 privind 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 
Energiei,trimisă cu  adresa  nr. Pl x 433 din 11 octombrie 2021 și înregistrată cu 
nr. 4c-13/775 din 12 octombrie 2021. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată 
şi ale art. 92 alin. (8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Camera Deputaţiloreste primă Cameră sesizată. 

Guvernul României a transmis un punct de vedere prin care precizează 
că Parlamentul va decide asupra oportunității adoptării inițiativei 
legislative. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă cu avizul nr. 
599 din 23 iulie 2021. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil propunerea legislativă. 
Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale a avizat favorabil proiectul de lege cu avizul nr.   4c-6/939/21 
octombrie 2021. 

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa desfășurată în sistem 
mixt (fizic/online) din data de 9 noiembrie2021. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă nr.33/2007. Potrivit expunerii de motive, se 
instituie obligativitatea audierii candidaţilor pentru Comitetul de reglementare 
al AutorităţiiNaţionale 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 
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candidaţilor de către membrii comisiilor parlamentare şi, totodată, acordarea 
avizelor într-un mod transparent. 

La dezbateri, membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus 
avizării, expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ, avizul Consiliului 
Economic și Social și punctul de vedere al Guvernului. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şiimunităţi a hotărât, 
cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilăa Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.33/2007 privind 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 
Energiei. 

În raport de obiectul şiconţinutul reglementării, propunerea legislativă 
face partedin categoria legilor organice. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,                             SECRETAR, 
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