
 1 

 
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

Plx.15/2019                              Bucureşti, 17.12.2019 
                      Nr.4c-3/20/2019 
 

 
 
 

 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

   
 
 

 În conformitate cu prevederile art.136 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra cererii de reexaminare a 

Legii pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

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

Domeniul Energiei, transmis cu adresa Plx. 15 din 11 noiembrie 2019 şi înregistrat la 

comisie cu nr.4c-3/15/2019.   

 Prin obiectul de reglementare şi conţinut, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art.117 alin.(3) din Constituţia 

României, republicată. 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 
 

Plx. 15/2019                                                                          Bucureşti, 17.12.2019 
                                                                                                         Nr.4c-3/20/2019 

 
                   

R A P O R T 
 

asupra cererii de reexaminare formulată de Președintele României asupra Legii 
pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Domeniul Energiei 

 
În conformitate cu prevederile art.136 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată , spre dezbatere în fond, 
cu cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea și completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, transmis cu adresa Plx. 15 din 11 
noiembrie 2019 şi înregistrat la comisie cu nr.4c-3/15/2019 din data de 12.11.2019.   

Această lege, adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat cu respectarea 
prevederilor art.75 şi ale art.76 alin.(1) din Constituţia României, republicată, a fost 
transmisă, spre promulgare, Preşedintelui României la data de 07.10.2019. 

În conformitate cu dispoziţiile art.77 alin.(2) din Constituţia României, 
republicată, Preşedintele României a formulat cererea de reexaminare asupra legii 
transmisă spre promulgare, supunând atenţiei faptul că: 

1. „Primul punct al articolului unic din legea transmisă la promulgare intervine 
asupra art. 1 alin. (2) din O.U.G. nr. 33/2007, completând textul normativ în 
vigoare cu o teză nouă, potrivit căreia: "În exercitarea atribuţiilor sale stabilite 
de prezentul. act normativ, activitatea ANRE nu va fi îngrădită de nicio altă 
autoritate". 
Menţionăm că atribuţiile şi competenţele ANRE în sectorul energiei electrice şi 
energiei termice produse în cogenerare sunt stabilite de art. 9 al O.U.G. nr. 
33/2007, iar cele în sectorul gazelor naturale, de art. 10 al respectivului act 
normativ. Acestea se completează, în aplicarea art. 12 al O.U.G. nr. 33/2007, şi 
cu atribuţiile specifice domeniului eficienţei energetice, precum şi cu cele din 
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sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice, respectiv a serviciului public de 
alimentare cu energie termică. In plus, exercitarea atribuţiilor unei instituţii nu 
implică doar activităţi de specialitate, ci şi activităţi-suport, mare parte dintre 
acestea fiind circumscrise exercitării atribuţiilor unor instituţii specializate (cu 
titlu de exemplu, Curtea de Conturi exercită controlul asupra modului de 
formare, de administrare și de întrebuințare a resurselor financiare ale statului 
și ale sectorului public, iar Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice stabileşte 
şi implementează sistemul de verificare şi control al aplicării unitare a 
dispoziţiilor legale şi procedurale în domeniul achiziţiilor publice). 
In opinia noastră, din dispoziţia nou introdusă prin pct. 1 al legii transmise la 
promulgare s-ar putea înţelege că norma vizează scoaterea tuturor activităţilor 
ANRE de sub incidenţa exercitării competenţelor stabilite prin lege pentru alte 
instituţii, fără indicarea explicită a unor limitări sau circumstanţieri rezultate 
din obligativitatea respectării dispoziţiilor legale sau emise în aplicarea legii de 
către alte autorităţi. Or, o asemenea reglementare nu se justifică în mod obiectiv 
şi raţional, şi nu oferă garanţiile minimale în legătură cu o bună funcţionare a 
ANRE, motiv pentru care considerăm că se impune reanalizarea dispoziţiei 
menţionate.” 

2. „...modificarea art. 1 alin. (7) şi, respectiv, abrogarea lit. ab) a art. 9 alin.(1) 
din O.U.G. nr. 33/2007 sunt susceptibile de a încălca standardele unei 
gestionări transparente şi·responsabile a domeniului energiei. Astfel, cu privire 
la documentul prevăzut la art. 1 alin. (7), în prezent O.U.G. nr. 33/2007 dispune 
că ,,ANRE întocmeşte un raport anual privind determinarea preţurilor şi 
tarifelor reglementate aprobate pentru anul următor şi îl transmite celor două 
Camere ale Parlamentului până la data de 1 noiembrie a fiecărui an". În forma 
sa modificată, dispoziţia face trimitere la un "raport anual de activitate pentru 
anul anterior", care "va cuprinde în mod obligatoriu o secţiune cu privire la 
rezultatele monitorizării funcţionării pieţelor de energie electrică şi gaze 
naturale, precum şi o secţiune referitoare la evoluţia preţurilor şi tarifelor 
reglementate de ANRE", eliminându-se astfel accesul la informaţii utile nu doar 
publicului larg ci, mai ales, unor instituţii care includ valorile acestor indicatori 
în prognozele naţionale. În mod similar, abrogarea lit. ab) a art. 9 alin. (1) din 
O.U.G. nr. 33/2007 echivalează cu limitarea accesului la informaţii relevante în 
legătură cu tarifele reglementate aferente serviciilor specifice sectorului 
energiei electrice. În opinia noastră, o abordare de acest gen poate fi în 
dezacord cu bunele practici în materie de transparenţă şi responsabilitate.” 

3. „...prin legea transmisă la promulgare se instituie şi atribuţia preşedintelui 
ANRE (membru al Comitetului de reglementare) de a aproba - prin ordin - 
cheltuielile de capital ale ANRE, indiferent de valoarea lor. În acest sens, 
potrivit articolului unic pct. 2 din legea supusă reexaminării, noul alin. (9) al 
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art. 2 din O.U.G. nr. 33/2007 prevede: "Prin derogare de la prevederile Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
cheltuielile de capital ale ANRE sunt aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE 
indiferent de valoarea lor." 
Coroborat cu relaxarea regimului sancţionator, apreciem că derogarea de la 
aplicarea prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice în ceea ce 
priveşte cheltuielile de capital nu are o justificare obiectivă, iar prin faptul că 
prin înlăturarea aplicabilităţii cadrului legislativ general nu se instituie nicio 
altă regulă/normă alternativă care să guverneze în materie, soluţia legislativă 
prevăzută la alin. (9) al art. 2 din O.U.G. m. 33/2007 este susceptibilă să 
conducă la arbitrariu în cheltuirea banilor publici. Cu alte cuvinte, perspectiva 
înlăturării de la aplicare a dispoziţiilor Legii fmanţelor publice m. 500/2002 în 
ceea ce priveşte aprobarea cheltuielilor de capital ale ANRE- fără niciun fel de 
rigoare sau standard de ordin legal- poate conduce la o înţelegere denaturată a 
noţiunii de independenţă a acestei autorităţi de reglementare, dar şi la o viziune 
eronată asupra cheltuirii şi controlului banului public. O asemenea justificare 
nu poate fi cu atât mai mult primită cu cât, potrivit legislaţiei europene 
(Directiva 2009/72/CE şi Directiva 2009/73/CE) autonomia, ca instrument ce 
asigură protejarea independenţei autorităţii de reglementare este gândită ca 
aparţinând autorităţii însăşi şi nu poate fi compatibilă cu acordarea unei puteri 
discreţionare preşedintelui acesteia. Din această perspectivă, considerăm că 
actualul cadru normativ este compatibil cu noţiunea de alocare bugetară anuală 
separată şi de autonomie în execuţia bugetului alocat, aşa cum impun normele 
europene antereferite, riscul de imixtiune al unor terţe instituţii sau autorităţi 
fiind nefondat. Surmontarea unor pretinse potenţiale blocaje nu se poate realiza 
în niciun caz prin instituirea unor norme ce permit subiectivismul şi arbitrariul 
în cheltuirea resurselor publice, chiar dacă acestea au natura juridică a unor 
venituri proprii şi nu aceea a unor alocări bugetare.” 

4. „La pct. 5 al articolului unic din legea transmisă la promulgare - ce intervine 
asupra art. 4 alin. (14) lit.c) pct. 3 şi pct. 4 din O.U.G. nr. 33/2007- se abrogă 
două dintre cazurile de revocare din calitatea de membru al Comitetului de 
reglementare al ANRE, respectiv: "3. exercitarea funcţiei cu gravă neglijenţă 
care are ca urmare perturbarea semnificativă a sectoarelor şi/sau pieţelor de 
energie electrică, termică sau ale gazelor naturale" şi "4. încălcarea gravă sau 
îndeplinirea cu rea-credinţă a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă". 
În opinia noastră, abrogarea acestor două cazuri de încetare a mandatului de 
membru al Comitetului de reglementare al ANRE nu se justifică obiectiv şi 
raţional,. echivalând cu o diminuare a răspunderii persoanelor vizate cu privire 
la modul în care îşi exercită atribuţiile, cu atât mai mult cu cât atât  neglijenţa 
cu efecte negative în piaţă, cât şi încălcarea gravă sau îndeplinirea cu rea-
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credinţă a prevederilor O.U.G. nr. 33/2007 au fost considerate, din perspectiva 
dreptului european, "abateri în conformitate cu dreptul intern". Astfel, art. 35 
alin. (5) lit. (b) din Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 13 iulie 2009, precum şi art. 39 alin. (5) lit. (b) din Directiva 
2009/73/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 impun 
ca legea naţională să prevadă situaţii de eliberare din functie în cursul 
mandatului, inclusiv în caz de comitere a unei abateri în conformitate cu dreptul 
intern (Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 
iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice şi de 
abrogare a Directivei 2003/54/CE şi Directiva 2009/73/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa 
internă în sectorul gazelor naturale şi de abrogare a Directivei 2003/55/CE). . 
Ţinând cont de acest aspect şi având în vedere şi potenţialul impact pe care 
unele decizii eronate adoptate în domeniul aflat în gestiunea ANRE 1-ar putea 
avea atât asupra pieţei respective dar, mai ales asupra populaţiei, considerăm 
că abrogarea pct. 3 şi pct. 4 ale art. 4 alin. (14) lit. c) din O.U.G. nr. 33/2007 nu 
numai că nu se justifică, ci dimpotrivă, că s-ar impune o soluţie legislativă care 
să conducă la consolidarea regimului sancţionator, iar nu la relaxarea lui. 
Apreciem că o asemenea perspectivă ar avea consecinţe directe şi în ceea ce 
priveşte·asigurarea realizării obiectului de activitate al ANRE în condiţii de 
eficienţă, aşa cum prevede chiar art. 1 alin.(1) din O.U.G. nr. 33/2007. 
Aceasta cu atât mai mult cu cât prin legea transmisă la promulgare se instituie 
şi atribuţia preşedintelui ANRE (membru al Comitetului de reglementare) de a 
aproba - prin ordin - cheltuielile de capital ale ANRE, indiferent de valoarea lor. 
În acest sens, potrivit articolului unic pct. 2 din legea supusă reexaminării, noul 
alin. (9) al art. 2 din O.U.G. nr. 33/2007 prevede: "Prin derogare de la 
prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, cheltuielile de capital ale ANRE sunt aprobate prin 
ordin al preşedintelui ANRE indiferent de valoarea lor." 

5. „Pct. 13 al articolului unic din legea transmisă la promulgare elimină, urmare a 
abrogării lit. r) a art. 10 alin. (1) din O.U.G. m. 33/2007, atribuţiaANRE de 
avizare a studiilor de fezabilitate, întocmite în vederea concesionării serviciului 
de distribuţie a gazelor naturale. Considerăm necesară reevaluarea soluţiei 
legislative, cu luarea în considerare a faptului că, potrivit Metodologiei de 
stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, instituită 
prin ordin al preşedintelui ANRE, investiţiile vizate de studiile de fezabilitate se 
includ în Baza activelor reglementate, utilizată la stabilirea tarifelor de 
distribuţie, situaţie în care este recomandată menţinerea posibilităţii de 
exprimare în mod aprioric a unui punct de vedere al autorităţii de reglementare. 
In plus, eliminarea avizului ANRE echivalează cu eliminarea controlului 
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exercitat de către un terţ (ANRE) cu privire la rentabilitatea distribuţiilor vizate 
şi fezabilitatea soluţiilor tehnice propuse pentru sistemele de distribuţie, caz în 
care există un risc considerabil de nerecunoaştere îri tarife a investit,iilor care 
se dovedesc neconforme cu cerințele ANRE.” 

6. „La art. unic pct. 17 din legea supusă reexaminării, se introduce la art. 11 din 
O.U.G. m. 33/2007 un nou alineat, alin. (11), ce prevede că: "la solicitarea 
autorităţilor publice centrale, preşedintele ANRE poate emite avize sau puncte 
de vedere pentru proiectele de acte normative de legislaţie primară - legi, 
ordonanţe ale Guvernului, cu privire la aspecte specifice ariei de competenţă a 
autorităţii".  Apreciem că norma este neclară, întrucât nu se poate stabili dacă 
în avizul sau punctul de vedere emis, preşedintele ANRE exprimă o poziţie 
proprie sau a autorităţii de reglementare, motiv pentru care se impune 
reanalizarea acesteia.” 

 
În raport cu obiectul său de reglementare, legea face parte din categoria legilor 

organice, fiind incidente prevederile art.117 alin.(3) din Constituţia României, 
republicată, Camera Deputaţilor fiind primă Cameră sesizată, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art.91 alin.(8) 
pct.2 lit. i) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Potrivit dispoziţiilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru industrii şi servicii a reluat dezbaterile asupra legii în raport cu 
solicitările formulate în cererea de reexaminare, în şedinţa din data din data de 
17.12.2016. 

La lucrări au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 22 de deputaţi membri ai 
comisiei. 

În urma dezbaterii cererii de reexaminare formulată de Preşedintele României, a 
legii şi a opiniilor exprimate de membrii comisiei, s-a constatat că: 
1. La primul punct al articolului unic din legea transmisă la promulgare care intervine 

asupra art. 1 alin. (2) din O.U.G. nr. 33/2007 se admite parțial critica formulată în 
cererea de reexaminare și s-a reformulat textul în sensul în care s-a limitat 
garantarea libertății de exercitare a atribuțiilor ANRE la atribuțiile de 
reglementare. 

2. La modificarea art. 1 alin. (7) şi, respectiv, abrogarea lit. ab) a art. 9 alin.(1) din 
O.U.G. nr. 33/2007 

I. se respinge cererea de reexaminare referitoare la modificarea art. 1 alin. (7) și 
se completează textul pentru transparența activității ANRE din următoarele 
considerente: 
a)  prevederile Directivei 2019/944 și ale Regulamentului 2019/943 ale 

Comisiei Europene care prevăd în esență liberalizarea totală a piețelor de 
energie și respectiv, gaze. Având în vedere că există un calendar de 
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dereglementare care ține cont de realitățile din domeniul energiei 
(electricitate și gaze) din România și de modul în care trebuie identificați, 
definiți, protejați și reglementați consumatorii vulnerabili. 

b) atâta vreme cât vor mai exista prețuri reglementate, ANRE are elaborate 
ordine și metodologii care asigură transparența totală asupra modalității de 
stabilire a acestora. 

II. Se admit observațiile formulate în cererea de reexaminare referitoare la 
abrogarea literei ab) a articolului 9 aliniatul (1) și s-a reformulat textul având în 
vedere că tarifele reglementate aferente serviciilor specifice sectorului energiei 
electrice pot fi modificate în cursul unui an ca urmare a apariției unor acte 
legislative (care vizează introducerea sau eliminarea de taxe și impozite cu 
impact asupra tarifelor) care influențează costurile care stau la baza tarifelor și 
care, dacă nu sunt modificate, pot crea prejudicii consumatorilor sau 
operatorilor reglementați. 

3. Se admite parțial critica formulată în cererea de reexaminare la noul aliniat (9) al 
articolului 2 și s-a înlocuit textului adoptat de Parlament cu specificarea strictă a 
domeniului pentru care se face derogarea de la Legea 500/2002 privind finanțele 
publice; 

4. Se admit observațiile din cererea de reexaminare asupra abrogării punctelor 3 şi 4 
ale articolului 4 alineatul (14) litera c) și s-a reformulat textul prin unirea celor 
două prevederi ale pct.3 și 4 și s-au completat cu răspunderea colectivă a 
membrilor Comitetului de reglementare care iau astfel de decizii, având în vedere 
faptul că: 
a) decizia unui singur membru nu poate conduce niciodată la realizarea faptelor 

prevăzute la pct. (3) si (4) de la art.4 alin.14 lit. c), deciziile se iau în Comitetul 
de reglementare prin votul majorității membrilor; 

b) individual membrii comitetului de reglementare nu pot lua măsuri care să 
afecteze piața sau care să ducă la nerespectarea gravă a prevederilor prezentei 
ordonanțe, deoarece astfel de decizii se iau exclusiv în cadrul ședințelor 
Comitetului de Reglementare, iar în această situație răspunderea este solidară 
pentru toți membrii care au votat propunerea respectivă. 

5. Se respinge solicitărea din cererea de reexaminare și se menține propunerea de 
abrogare a literei r) a articolului 10 aliniatul (1) din următoarele considerente: 
a) din punct de vedere practic, activitatea de avizare a studiilor de fezabilitate 

întocmite în vederea concesionării serviciului de distribuție a gazelor naturale 
îngreunează și întârzie foarte mult procesul de alimentare cu gaz a 
consumatorilor finali; 

b) având în vedere descentralizarea competențelor în domeniu către autoritățile 
locale, apreciem că acestea cunosc cel mai bine necesitățile reale ale  
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comunităților,  nevoia reală de dezvoltare a rețelelor pe criterii sociale, dar și  
de eficiență economică. 

6.  Se acceptă parțial solicitarea din cererea de reexaminare și se reformulează noul 
alineat (11) al articolului 11 în sensul în care toate avizele și punctele de vedere 
sunt emise de către ANRE și nu de către președintele ANRE.  

 
Ca urmare, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, acceptarea în 

parte a cererii de reexaminare, propunând plenului Camerei Deputaților adoptarea  
Legii pentru modificarea şi completarea Legii pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu amendamente admise și 
amendamente respinse prezentate în Anexele nr.1 și nr.2 ce fac parte integrantă din 
prezentul raport. 
 
 
                         PREŞEDINTE,                                     SECRETAR, 
 
                           Iulian Iancu                                   Gherman Dumitru 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Consilier parlamentar 
                  Lucian Cumpătă 
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                                                                                                                                                                                                                                     Anexa nr. 1   

 
PLx 15/2019 

 
A M E N D A M E N T E     A D M I S E 

 
la Cererea de reexaminare formulata de Presedintele României asupra Legii pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

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

Nr. 
Crt. 

Text Ordonanţă de urgenţă a 
Guvernului nr. 33/2007 

Text de Lege 
transmis spre promulgare 

Amendamente 
propuse/autor 

Motivația 

1.   LEGE 
pentru modificarea și completarea 

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

funcţionarea Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Domeniul Energiei 

 

- Nemodificat  

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 și completări prin Legea 
nr.160/2012, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică și 
se completează după cum urmează: 
 

- Nemodificat  

3.  Art. 1 - Autoritatea de reglementare 
 

1. La articolul 1, alineatele (2), (4), 
(5) și (7) se modifică și vor avea 

1. – Nemodificat 
 

 
 
Se admite parțial critica formulată în 
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Nr. 
Crt. 

Text Ordonanţă de urgenţă a 
Guvernului nr. 33/2007 

Text de Lege 
transmis spre promulgare 

Amendamente 
propuse/autor 

Motivația 

........................................ 
(2) ANRE își desfășoară activitatea pe 
baza regulamentului propriu de 
organizare și funcționare, aprobat 
prin ordin al președintelui ANRE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

următorul cuprins: 
„(2) ANRE își desfășoară activitatea 
pe baza regulamentului propriu de 
organizare și funcționare, aprobat prin 
ordin al președintelui ANRE. În 
exercitarea atribuțiilor sale stabilite 
de prezentul act normativ, 
activitatea ANRE nu va fi îngrădită 
de nicio altă autoritate. 
..... 

 
„(2) ANRE își desfășoară activitatea 
pe baza regulamentului propriu de 
organizare și funcționare, aprobat prin 
ordin al președintelui ANRE. În 
exercitarea atribuțiilor sale de 
reglementare stabilite de prezentul 
act normativ, activitatea ANRE nu 
va fi îngrădită de nicio altă 
autoritate. 
Autor:Comisia de industrii și servicii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cererea de reexaminare și se limitează 
garantarea libertății de exercitare a 
atribuțiilor sale la atribuțiile de 
reglementare. 

− conform prevederilor art. 1 
din OUG 33/2007 ANRE este o 
autoritate administrativă 
autonomă, cu personalitate 
juridică, sub control parlamentar, 
finanțată integral din venituri 
proprii, independentă decizional, 
organizatoric și funcțional, având 
ca obiect de activitate elaborarea, 
aprobarea și monitorizarea 
aplicării ansamblului de 
reglementări obligatorii la nivel 
național necesar funcționării 
sectorului și pieței energiei 
electrice, termice și a gazelor 
naturale în condiții de eficiență, 
concurență, transparență și 
protecție a consumatorilor.  

− conform prevederilor din 
Directiva (UE) 2019/944 a 
Parlamentului European și a 
Consiliului din 5 iunie 2019 
privind normele comune pentru 
piața internă de energie electrică și 
de modificare a Directivei 
2012/27/UE la punctul 80 se 
prevede că „Autoritatea de 
reglementare trebuie să poată să ia 
decizii cu privire la toate aspectele 
relevante de reglementare pentru a 
asigura funcționarea 
corespunzătoare a pieței interne de 
energie electrică și trebuie să fie pe 
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deplin independente față de orice 
interes public sau privat. 

− totodată la articolul 57 al 
capitolul VII din Directiva mai sus 
menționată se precizează că: 
Art.57 alin.(4) „statele membre 
generează independența 
autorităților de reglementare 
litera (a) este distinctă din punct de 
vedere juridic și independentă din 
punct de vedere funcțional de alte 
entități publice sau private”. 
alin (5) „în scopul de a proteja 
independența autorităților de 
reglementare statele membre se 
asigură în special că:  
(a) autoritățile de reglementare pot 
lua decizii autonome, independent 
de orice alt organism politic 
(b) autoritatea de reglementare 
deține toate resursele umane și 
financiare de care este nevoie 
pentru a-și îndeplini atribuțiile și a-
și exercita competențele în mod 
eficace și eficient 
(c) autoritatea de reglementare are 
o alocare bugetară anuală separată 
cu autonomie în execuția bugetului 
alocat” 
alin (7) „Până la 5 iulie 2022 și 
ulterior la fiecare 4 ani, Comisia 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului, un raport cu privire la 
respectarea de către autoritățile 
naționale a principiului 
independenței prevăzut la 
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prezentul articol.”  
− în măsura în care s-ar fi avut 

în atenție întreg textul OUG 
33/2007 s-ar fi constatat că alin (8) 
al art. 2 tocmai răspunde criticilor 
din cererea de reexaminare 
referitoare la acest subiect având 
următorul conținut: „Verificarea 
ANRE de către Curtea de conturi a 
României se realizează numai 
asupra operațiunilor economico - 
financiare efectuate de ANRE care 
se reflectă în bugetul de venituri și 
cheltuieli și în situațiile anuale”. 

− de asemenea, un text similar 
celui propus de Parlament regăsim 
și în conținutul alin (3) al art. 1 din 
OUG 93/2012 cu modificările și 
completările ulterioare privind 
înființarea, organizarea și 
funcționarea Autorității de 
supraveghere financiară.  
Nu în ultimul rând trebuie reliefat 
faptul că această „presupusă” 
îngrădire a intereselor altor 
autorități ale statului în activitatea 
ANRE se referă strict și exclusiv la 
„atribuțiile ANRE stabilite prin 
prezenta ordonanță și nu are nici o 
legătură cu atribuțiile altor 
autorități ale statului care în mod 
evident nu sunt menționate în 
OUG 33/2007 cum ar fi Agenția 
Națională pentru Achiziții Publice, 
de exemplu, care a fost invocată în 
cererea de reexaminare. 
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  (4) În numele ANRE, preşedintele 
acesteia prezintă Parlamentului 
raportul anual de activitate pentru 
anul anterior, până la data de 31 iulie, 
care va fi dezbătut, fără a fi supus 
votului, în şedinţa comună a celor 
două Camere ale Parlamentului. 
 
(5) Raportul anual de activitate este 
analizat de Comisia pentru industrii 
şi servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia pentru energie, 
infrastructură energetică şi resurse 
minerale a Senatului, 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. 

 

(4) – Nemodificat – nu face obiectul 
cererii de reexaminare 
 
 
 
 
 
 
(5) – Nemodificat – nu face obiectul 
cererii de reexaminare 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (7) ANRE întocmeşte un raport 
anual privind determinarea 
preţurilor şi tarifelor reglementate 

(7) Raportul prevăzut la alin.(4) va 
cuprinde în mod obligatoriu o 
secţiune cu privire la rezultatele 

 (7) Raportul anual prevăzut la 
alin.(4) cuprinde în mod obligatoriu 
o secţiune cu privire la rezultatele 
monitorizării funcţionării pieţelor 

Se respinge cererea de reexaminare a 
prezeentului punct și se completează 
pentru transparența activității ANRE 
din următoarele considerente: 
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aprobate pentru anul următor şi îl 
transmite celor două Camere ale 
Parlamentului până la data de 1 
noiembrie a fiecărui an. 

monitorizării funcţionării pieţelor 
de energie electrică şi de gaze 
naturale, precum şi o secţiune 
referitoare la evoluţia preţurilor şi 
tarifelor reglementate de ANRE, în 
conformitate cu prevederile legale 
în vigoare. Acest raport se 
transmite totodată Guvernului şi 
Preşedintelui României, Agenţiei de 
Cooperare a Reglementatorilor în 
Domeniul Energiei - ACER, 
Comisiei Europene, precum şi 
Consiliului Concurenţei şi se 
publică pe site-ul propriu al ANRE, 
cu respectarea confidenţialităţii 
informaţiilor sensibile comercial. 

de energie electrică, de gaze 
naturale și energie termică, precum 
şi o secţiune referitoare la 
determinarea și evoluția preţurilor 
şi tarifelor reglementate de ANRE, 
în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare și o secțiune cu 
privire la execuția bugetului de 
venituri și cheltuieli. Acest raport se 
transmite totodată Guvernului şi 
Preşedintelui României, Agenţiei de 
Cooperare a Reglementatorilor în 
Domeniul Energiei - ACER, 
Comisiei Europene, precum şi 
Consiliului Concurenţei şi se 
publică pe site-ul propriu al ANRE, 
cu respectarea confidenţialităţii 
informaţiilor sensibile comercial. 
Autor:Comisia de industrii și servicii 

 

- probabil că cei care au 
întocmit cererea de reexaminare nu au 
avut în vedere prevederile Directivei 
2019/944 și ale Regulamentului 
2019/943 ale Comisiei Europene care 
prevăd în esență liberalizarea totală a 
piețelor de energie și respectiv, gaze. 
Din aceste considerente și având în 
vedere necesitatea luării unei măsuri 
care să nu afecteze în mod dramatic 
aceste piețe prin creșterea necontrolată 
și posibil spectaculoasă a prețurilor la 
gaze și respectiv energie electrică, 
coroborat cu capacitatea de 
interconectare cu țările vecine care 
este încă deficitară României, ANRE a 
propus Comisiei Europene și 
Parlamentului modificarea legii nr. 
123/2012 în sensul adoptării unui 
calendar de dereglementare care să 
țină cont de realitățile din domeniul 
energiei (electricitate și gaze) din 
România și de modul în care trebuie 
identificați, definiți, protejați și 
reglementați consumatorii vulnerabili. 
- atâta vreme cât vor mai exista 
prețuri reglementate, ANRE are 
elaborate ordine și metodologii care 
asigură transparența totală asupra 
modalității de stabilire a acestora. 
 

4.  Art. 2 - Finanţarea ANRE 2. La articolul 2, după alineatul (8) 
se introduce un nou alineat, 
alineatul (9), cu următorul cuprins: 
„(9) Prin derogare de la prevederile 
Legii nr. 500/2002 privind finanțele 
publice, cu modificările și 

2. La articolul 2, după alineatul (8) 
se introduce un nou alineat, 
alineatul (9), cu următorul cuprins: 
„(9) Prin derogare de la prevederile 
Legii nr. 500/2002 privind finanțele 
publice, cu modificările și 

Se admite parțial critica formulată în 
cererea de reexaminare și înlocuirea 
textului adoptat de Parlament cu 
precizarea domeniului pentru care se 
face derogarea la legea 500/2002 
privind finanțele publice, deși 
reglementările europene prevăd în 
mod expres independența decizională 
a autorităților de reglementare în ceea 



 15 

Nr. 
Crt. 

Text Ordonanţă de urgenţă a 
Guvernului nr. 33/2007 

Text de Lege 
transmis spre promulgare 

Amendamente 
propuse/autor 

Motivația 

completările ulterioare, cheltuielile 
de capital ale ANRE sunt aprobate 
prin ordin al președintelui ANRE 
indiferent de valoarea lor.” 
 

completările ulterioare, ANRE 
poate să cumpere, să închirieze 
imobile sau să dobândească în 
proprietate ori în folosință bunuri 
imobile pentru edificarea unui sediu 
central, exclusiv din venituri 
proprii.” 
 
Autor:Comisia de industrii și servicii 

 

ce privește modul de gestionare a 
resurselor financiare proprii. 
 

5.  Art. 3: Conducerea ANRE 
 

3. La articolul 3, după alineatul (4) 
se introduce un nou alineat, alin.(5) 
cu următorul cuprins: 
„(5) Preşedintele şi cei 2 
vicepreşedinţi beneficiază de paşaport 
diplomatic pe toată durata 
mandatului.” 
 

3. – Nemodificat – nu face obiectul 
cererii de reexaminare 

 

6.  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, a Comisiei pentru 
transporturi şi energie a Senatului şi 
a Comisiei economice, industrii şi 

4. La articolul 4, alineatul (2) se 
modifică şi 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, a Comisiei pentru 
energie, infrastructură energetică şi 
resurse minerale a Senatului şi a 

4. - Nemodificat – nu face obiectul 
cererii de reexaminare 
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servicii a Senatului, în termen de 30 
de zile de la vacantarea 
funcţiei/funcţiilor respective. 
 

Comisiei economice, industrii şi 
servicii a Senatului în termen de 30 de 
zile de la vacantarea funcţiei/funcţiilor 
respective. 
 

7.  Art. 4: Comitetul de reglementare al 
ANRE 
(14) Calitatea de membru al 
Comitetului de reglementare 
încetează în următoarele situaţii: 
c) prin revocare de către Parlament, 
în următoarele situaţii: 
3. pentru exercitarea funcţiei cu gravă 
neglijenţă care are ca urmare 
perturbarea semnificativă a 
sectoarelor şi/sau pieţelor de energie 
electrică, termică sau ale gazelor 
naturale; 
4. pentru încălcarea gravă sau 
îndeplinirea cu rea-credinţă a 
prevederilor prezentei ordonanţe de 
urgenţă. 
 

5. La articolul 4 alineatul (14) 
litera c), punctele 3 şi 4 se abrogă. 

5. La articolul 4 alineatul (14) 
litera c), punctul 3 se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
„3. pentru exercitarea funcției cu 
gravă neglijență care are ca urmare 
perturbarea semnificativă a 
sectoarelor și/sau a piețelor de energie 
electrică, termică sau ale gazelor 
naturale, precum și pentru încălcarea 
gravă sau îndeplinirea cu rea credință 
a prevederilor prezentei ordonanțe de 
urgență, prin participarea la luarea 
unor astfel de decizii în cadrul 
Comitetului de reglementare de 
către membrii acestuia.” 
 
Autor:Comisia de industrii și servicii 

 

Se admit observațiile din cererea de 
reexaminare și se propune 
reformularea textului prin unirea celor 
două prevederi ale pct.3 și 4. Și 
completarea cu răspunderea colectivă 
a membrilor Comitetului de 
reglementare care iau astfel de decizii, 
având în vedere faptul că: 

- decizia unui singur membru nu 
poate conduce niciodată la realizarea 
faptelor prevăzute la punctele (3) si 
(4) litera c, alin 14, art 4, deciziile se 
iau în Comitetul de reglementare prin 
votul majoritășii membrilor; 

- individual membrii comitetului 
de reglementare nu pot lua măsuri care 
să afecteze piața sau care să ducă la 
nerespectarea gravă a prevederilor 
prezentei ordonanțe, deoarece astfel 
de decizii se iau exclusiv în cadrul 
ședințelor Comitetului de 
Reglementare, iar în această situație, 
răspunderea este solidară pentru toți 
membrii care au votat propunerea 
respectivă. 

 

8.  4. pentru încălcarea gravă sau 
îndeplinirea cu rea-credinţă a 
prevederilor prezentei ordonanţe de 
urgenţă. 

 6. La articolul 4 alineatul (14) 
litera c), punctul 4 se abrogă. 
 
Autor:Comisia de industrii și servicii 

- prin reformularea pct. 3 care a 
preluat și completat această teză 
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9.   6. La articolul 7, după alineatul (3) se 
introduce un nou alineat, alineatul 
(31), cu următorul cuprins: 
„(31) Imobilele cu destinație de 
locuințe de serviciu aflate în 
proprietatea ANRE, în vederea 
desfășurării activităților specifice, pot 
fi închiriate salariaților conform 
prevederilor legale și ale 
regulamentului de atribuire aprobat 
prin ordin al președintelui ANRE.” 
 

7. - Nemodificat – nu face obiectul 
cererii de reexaminare 

 

10.   7. La articolul 9 alineatul (1), după 
litera a) se introduc două noi litere, 
literele a1) și a2), cu următorul 
cuprins:  
„a1) acordă, modifică, suspendă sau 
retrage autorizațiile și licențele pentru 
operatorii economici în domeniul 
serviciului de alimentare cu energie 
termică în sistem centralizat; 
a2) aprobă regulamentele privind 
acordarea autorizațiilor și licențelor în 
sectorul energiei electrice și termice și 
stabilește condițiile de valabilitate 
pentru autorizațiile și licențele 
acordate;” 
 

8. - Nemodificat – nu face obiectul 
cererii de reexaminare 

 

11.   8. La articolul 9 alineatul (1), literele 
n) și s) se modifică și vor avea 
următorul cuprins:  
„n) aprobă regulamentul pentru 
autorizarea electricienilor în domeniul 

9. - Nemodificat – nu face obiectul 
cererii de reexaminare 
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instalațiilor electrice, precum și a 
verificatorilor de proiecte și a 
experților tehnici de calitate și 
extrajudiciari în domeniul instalațiilor 
electrice tehnologice, respectiv 
regulamentul pentru atestarea 
operatorilor economici care 
proiectează, execută și verifică 
instalații electrice, inclusiv instalații 
de utilizare a energiei electrice; 
………………………… 
s) acordă atestate operatorilor 
economici și autorizații electricienilor 
în domeniul instalațiilor electrice, 
precum și verificatorilor de proiecte și 
experților tehnici de calitate și 
extrajudiciari în domeniul instalațiilor 
electrice tehnologice;” 
 

12.  Art.9 - Atribuţiile şi competenţele 
ANRE în sectorul energiei electrice şi 
energiei termice produse în 
cogenerare 
(1) ANRE este abilitată cu 
următoarele atribuţii şi competenţe în 
sectorul energiei electrice şi energiei 
termice produse în cogenerare: 
ab) determină şi aprobă anual şi 
transmite spre publicare la Monitorul 
Oficial al României, Partea I, până 
cel târziu la data de 15 decembrie a 

9. La articolului 9 aliniatul (1), 
litera ab) se abrogă. 
 

10. La articolul 9 alineatul (1), litera 
ab) se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
 
ab) determină, aprobă și transmite 
spre publicare la Monitorul Oficial al 
României, Partea I, tarifele 
reglementate aferente serviciilor 

Se admit observațiile formulate în 
cererea de reexaminare și se propune 
reformularea textului având în vedere 
că tarifele reglementate aferente 
serviciilor specifice sectorului energiei 
electrice pot fi modificate în cursul 
unui an ca urmare a apariției unor acte 
legislative (care vizează introducerea 
sau eliminarea de taxe și impozite cu 
impact asupra tarifelor) care 
influențează costurile care stau la baza 
tarifelor și care, dacă nu sunt 
modificate, pot crea prejudicii 
consumatorilor sau operatorilor 
reglementați. 
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anului curent, tarifele reglementate 
aferente serviciilor specifice 
sectorului energiei electrice, în 
conformitate cu prevederile 
metodologiilor aplicabile; 
 

specifice sectorului energiei electrice 
în conformitate cu prevederile 
metodologiilor aplicabile; 
 
Autor:Comisia de industrii și servicii 

 
13.   10. La articolul 9, alinineatul (7) se 

modifică şi va avea urmatorul cuprins: 
„(7) Rapoartele prevăzute la alin. (1) 
lit. ş) se includ în raportul prevăzut la 
art.1 alin (4). Informaţiile prevăzute la 
alin. (5) lit. a)-g) sunt raportate şi 
publicate la fiecare 2 ani. 
 

11. - Nemodificat – nu face obiectul 
cererii de reexaminare 

 

14.   11. La articolul 10 aliniatul (1), litera 
n) se abrogă. 

12. - Nemodificat – nu face obiectul 
cererii de reexaminare 
 

 

15.   12. La articolul 10 alineatul (1), după 
litera q) se introduce o literă nouă q1) 
cu următorul cuprins: 
„q1), elaborează standardele de 
performanță pentru prestarea 
serviciilor de transport, distribuție, 
înmagazinare și furnizare a gazelor 
naturale;” 

13. - Nemodificat – nu face obiectul 
cererii de reexaminare 

 

16.  Art. 10 - Atribuţiile şi competenţele 
ANRE în sectorul gazelor naturale 
(1) ANRE are următoarele atribuţii şi 
competenţe în sectorul gazelor 
naturale: 
r) avizează studiile de fezabilitate, 

13. La articolul 10 aliniatul (1), 
litera r) se abrogă. 

14. – Nemodificat 
 
Autor:Comisia de industrii și servicii 

 

Se propune respingerea solicitării din 
cererea de reexaminare și menținerea 
propunerii de abrogare din 
următoarele considerente: 
- în primul rând din punct de vedere 
practic, activitatea de avizare a 
studiilor de fezabilitate întocmite în 
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întocmite în vederea concesionării 
serviciului de distribuţie a gazelor 
naturale; 
 

vederea concesionării serviciului de 
distribuție a gazelor naturale 
îngreunează și întârzie foarte mult 
procesul de alimentare cu gaz a 
consumatorilor finali. 
- în al doilea rând, având în vedere 
descentralizarea competențelor în 
domeniu către autoritățile locale, 
apreciem că acestea cunosc cel mai 
bine necesitățile reale ale 
comunităților, nevoia reală de 
dezvoltare a rețelelor pe criterii 
sociale, dar și de eficiență economică. 
 

17.   14. La articolul 10 aliniatul (1), litera 
ș) se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
„ș) soluționează neînțelegerile 
precontractuale în sectorul gazelor 
naturale, conform procedurilor 
proprii;” 

 

15. - Nemodificat – nu face obiectul 
cererii de reexaminare 

 

18.   15. La articolul 10 aliniatul (3), litera 
g) se modifică și va avea următorul 
cuprins:  
„g) respectarea separării efective a 
conturilor pentru activitățile de 
înmagazinare, transport, distribuție și 
furnizare de gaze naturale, biogaz, 
biometan și GNL pentru evitarea 
subvențiilor încrucișate între acestea;” 

 

16. - Nemodificat – nu face obiectul 
cererii de reexaminare 

 

19.   16. La articolul 10, alineatul (4) se 
abrogă. 
 

17. - Nemodificat – nu face obiectul 
cererii de reexaminare 
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20.  Art. 11: Raporturile ANRE cu terţii 
 
 

---- 

17. La articolul 11, după alineatul 
(1) se introduce un nou alineat, 
alin.(11) cu următorul cuprins: 
„(11) La solicitarea autorităţilor 
publice centrale, preşedintele ANRE 
poate emite avize sau puncte de 
vedere pentru proiectele de acte 
normative de legislaţie primară - legi, 
ordonanţe ale Guvernului, cu privire 
la aspecte specifice ariei de 
competenţă a autorităţii.” 
 
  

18. La articolul 11, după alineatul 
(1) se introduce un nou alineat, 
alin.(11) cu următorul cuprins: 
„(11) La solicitarea autorităților 
publice centrale, ANRE poate emite 
avize sau puncte de vedere pentru 
proiecte de acte normative de 
legislație primară – legi, ordonanțe ale 
Guvernului, cu privire la aspecte 
specifice ariei de competență a 
autorității.” 
 
Autor:Comisia de industrii și servicii 

 

Se acceptă parțial solicitarea din 
cererea de reexaminare și se 
reformulează în sensul în care toate 
avizele și punctele de vedere sunt 
emise de către ANRE și nu de către 
președintele ANRE. 
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Anexa nr.2 

 
AMENDAMENTE  RESPINSE 

 
Nr. 
crt. 

Text Ordonanţă de urgenţă a 
Guvernului nr. 33/2007 

Text de Lege 
transmis spre promulgare 

Amendamente respinse  
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentului  

propus 

Camera 
Decizională 

0 1 2 3 4 5 
1.  Art. 1 - Autoritatea de 

reglementare 
 

 

(5) Raportul anual de activitate 
este analizat de Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
energie, infrastructură energetică 
şi resurse minerale a Senatului, 
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. 
 

(5) Raportul anual de activitate 
este analizat de Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
energie, infrastructură energetică 
şi resurse minerale a Senatului, 
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. 
Ședința de analiză a raportului 
anual va fi transmisă live pe 
paginile de internet ale celor 
două camere ale 
Parlamentului. 
Autor: Cristina Prună Deputat 
USR 

a) Respins prin vot 
Pentru: 1 vot 
Împotrivă: 20 voturi 
 
b) Motivația autorului: 
Reformulare în baza cererii 
de reexaminare de 
transparență a activității 
ANRE 

Senatul 
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2.  Art. 2 - Finanţarea ANRE 2. La articolul 2, după alineatul 

(8) se introduce un nou alineat, 
alineatul (9), cu următorul 
cuprins: 
„(9) Prin derogare de la 
prevederile Legii nr. 500/2002 
privind finanțele publice, cu 
modificările și completările 
ulterioare, cheltuielile de capital 
ale ANRE sunt aprobate prin 
ordin al președintelui ANRE 
indiferent de valoarea lor.” 
 

 
 
 
 
(9) ANRE poate să închirieze 
sau să dobândească în 
proprietatea ori în folosință 
imobile, necesare desfășurării 
activității exclusiv din venituri 
proprii. 
 
Autor: Cristina Prună Deputat 
USR 
 

 
 
 
 
a) Respins prin vot 
Pentru: 1 vot 
Împotrivă: 20 voturi 
 
b) Motivația autorului: 
ANRE își poate desfășura 
activitatea într-un sediu 
închiriat sau dobândit, nu prin 
achiziție.  
ANRE nu este în măsură să 
edifice un imobil nou. 
Reglementatorul trebuie să se 
concentreze asupra misiunii 
sale definite prin lege. 
Achiziția sau edificarea 
presupun costuri de 
administrare pe care nu trebuie 
să și le asume un 
reglementator 
 

. 
 
 
 
Senatul 
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