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     PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii și servicii 
 Tel : 021.316.03.43.                                      Fax : 021.315.34.01.                                      email: cp03@cdep.ro 

 

 Nr.: 4c-3/20/2019 26.02.2019 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 

 
              Vă înaintăm alăturat, Raportul asupra Propunerii legislative pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, transmisă 
cu adresa PLx.15 din data de 6 februarie 2019şi înregistrată cu nr. 4c-3/20/2017 din 7 
februarie 2019. 

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, conform dispoziţiilor art. 75 
alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(8) pct.2 lit. i) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art.117 alin.(3) din Constituţia 
României, republicată. 
 
 

        
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu

simona.tarzioru
comisii
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 Nr.: 4c-3/20/2019 26.02.2019 
 

 
 

RAPORT    
 

asupra Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului 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, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu 
Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în 
Domeniul Energiei, transmisă cu adresa PLx.15 din data de 6 februarie 2019şi 
înregistrată cu nr. 4c-3/20/2017 din 7 februarie 2019.. 

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, conform dispoziţiilor art. 75 
alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(8) pct.2 lit. i) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.33/2007, în sensul înlocuirii denumirii Comisiei pentru 
transporturi şi energie a Senatului cu Comisia pentru energie, infrastructură energetică 
şi resurse minerale a Senatului, ca urmare a modificării art.68 alin.(2) din Regulamentul 
Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr.28/2005. 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă, cu unele observaţii 
şi propuneri, aviz transmis cu adresa nr. 1059 din 7 noiembrie 2018. 

Guvernul, prin adresa nr. 2209 DPSG din 27 noiembrie 2018, susține adoptarea 
acestei inițiative legislative. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru industrii 
şi servicii au examinat proiectul de lege în şedinţa din 26 februarie 2019.  
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La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 20 de deputaţi 
membri ai comisiei. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au hotărât, cu 
majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare  
Propunerea legislativă 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 respectiv respinse prevăzute în 
anexele nr. 1 și 2 care fac parte din prezentul raport. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art.117 alin.(3) din Constituţia 
României, republicată. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR, 
 

Iulian IANCU                                                  Mînzatu Roxana 
 
 
 
 
 
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 propunerea legislativă pentru modificarea 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 propunere legislativă Amendamente 
propuse/autor 

Motivația 

1.  LEGE 
pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 

privind organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale de Reglementare 

în Domeniul Energiei 
 

LEGE 
pentru modificarea și completarea 

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

funcţionarea Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Domeniul Energiei 

 

 
- tehnică legislativă 

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 
după cum urmează : 

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: 
 

 
- tehnică legislativă 

3. Art. 1 - Autoritatea de reglementare 
 

1. Alineatul (5) al articolului 1 se 
modifică şi va avea următorul conținut: 
 

1. Alineatele (2), (4), (5) și (7) ale 
articolului 1 se modifică și vor avea 

Statutul ANRE ca autoritate de 
reglementare în sectorul energiei, 
independentă decizional, 
organizatoric și funcțional se supune 
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........................................ 
(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. 
 
Autor: Grupurile parlamentare PSD și ALDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cerințelor comunitare în materie,  
respectiv celui de al Treilea Pachet 
Legislativ în domeniul Energiei, care 
include Directiva 2009/72/CE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului privind normele comune 
pentru piața internă a energiei 
electrice și de abrogare a Directivei 
2003/54/CE și Directiva 2009/73/CE 
a Parlamentului European și a 
Consiliului privind normele comune 
pentru piața internă în sectorul 
gazelor naturale și de abrogare a 
Directivei 2003/55/CE. Potrivit 
principiilor statuate în aceste 
directive  autoritățile de reglementare 
în domeniul energiei electrice și 
gazelor naturale trebuie să fie 
autorități complet independente de 
interesele industriei energiei electrice 
și gazelor naturale, care să răspundă 
cel puțin pentru asigurarea 
nediscriminării, a concurenței 
efective și a funcționării eficiente a 
pieței. 
Astfel, conform dispozițiilor art. 35 
din Directiva 2009/72/CE, respectiv 
ale art. 39 din Directiva 2009/73/CE, 
„Statele membre garantează 
independența autorităților de 
reglementare și se asigură că aceasta 
își exercită competențele în mod 
imparțial și transparent. În acest scop, 
statul membru se asigură că, atunci 
când își îndeplinește atribuțiile de 
reglementare care îi revin în temeiul 
prezentei directive și al legislației în 
domeniu, autoritatea de 
reglementare: 
(a) este distinctă din punct de vedere 
juridic și independentă din punct de 
vedere funcțional de orice altă 
entitate publică sau privată;  
(b) se asigură că personalul său și 
persoanele cu funcții de conducere: 
(i) acționează în mod independent de 
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.......................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………… 
 

orice interes de piață; și 
(ii) nu solicită și nu acceptă 
instrucțiuni directe din partea 
niciunui guvern sau a niciunei entități 
publice sau private în îndeplinirea 
atribuțiilor de reglementare care  le  
revin.” Totodată, „în scopul de a 
proteja independența autorităților de 
reglementare, statele membre se 
asigură, în special, că autoritatea de 
reglementare poate lua decizii 
autonome, independent de orice alt 
organism politic, are alocări bugetare 
anuale separate cu autonomie în 
execuția bugetului alocat și dispune 
de resursele umane și financiare 
necesare pentru îndeplinirea 
atribuțiilor sale (...)”. 
Comisia Europeană, în Nota 
interpretativă privind aplicarea 
dispozițiilor referitoare la autoritățile 
de reglementare, prevăzute în 
Directivele 2009/72/CE și 
2009/73/CE, explicitează și detaliază, 
în vederea facilitării unei transpuneri 
cât mai fidele a acestora în legislațiile 
naționale ale statelor membre, 
criteriul privind independența 
funcțională, astfel: „Independența 
autorităților de reglementare se 
raportează, în conformitate cu 
prevederile noilor directive, nu doar 
la interesele din industria energiei 
electrice și gazelor naturale, ci și, 
suplimentar față de directivele în 
materie din 2003, la orice altă 
instituție publică (incluzând guvern 
național, local sau regional, 
municipalități, organizații sau 
structuri politice) sau instituții 
private. În plus, orice legătură 
ierarhică între autoritățile de 
reglementare și orice altă instituție 
sau organism nu este compatibilă cu 
cerințele privind independența, 
dispuse de legiuitorii comunitari.” 
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(4) În numele ANRE, președintele 
acesteia prezintă Parlamentului raportul 
anual de activitate pentru anul anterior, 
până la data de 30 aprilie, care va fi 
dezbătut, fără a fi supus votului, în 
ședința comună a celor două Camere 
ale Parlamentului. 

(4) În numele ANRE, președintele 
acesteia prezintă Parlamentului 
raportul anual de activitate pentru anul 
anterior, până la data de 30 iunie, care 
va fi dezbătut, fără a fi supus votului, 
în ședința comună a celor două Camere 
ale Parlamentului.” 
 
Autor: Grupurile parlamentare PSD și ALDE 

 
 

 
Având în vedere faptul că până la 
data de 30 aprilie raportările 
financiare ale firmelor încă nu sunt 
definitivate și depuse la organele 
fiscale în drept sau ANRE, precum și 
faptul că până la acea dată indicatorii 
relevanți din piață încă nu sunt 
cunoscuți în forma finală, propunem 
ca termenul limită de prezentare a 
raportului să fie data de 30 iunie. 

  (5) Raportul anual de activitate este 
analizat de Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia pentru transporturi şi 
energie 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 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)  Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………….. 

 

  (7) ANRE întocmește un raport anual 
privind determinarea prețurilor și 
tarifelor reglementate aprobate pentru 
anul următor și îl transmite celor două 
Camere ale Parlamentului până la data 
de 1 noiembrie a fiecărui an. 
 

 
 
 
 
 

---- 

(7) ANRE întocmește un raport anual 
privind determinarea prețurilor și 
tarifelor reglementate aprobate pentru 
anul anterior și îl transmite celor două 
Camere ale Parlamentului până la data 
de 30 iunie a fiecărui an, în cuprinsul 
raportului anual de activitate. 

În considerarea faptului că acest 
raport se referă la determinarea 
prețurilor și tarifelor reglementate 
aprobate pentru anul următor, 
apariția unui asemenea raport ar 
putea fi interpretată ca generând 
anumite semnale de preț în piață, 
având  consecință directă asupra 
condițiilor concurențiale. 
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Autor: Grupurile parlamentare PSD și ALDE 

 

 

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 
completările ulterioare, cheltuielile 
de capital ale ANRE sunt aprobate 
prin ordin al președintelui ANRE 
indiferent de valoarea lor.” 
 
Autor: Grupurile parlamentare PSD și ALDE 

 

Conform art.2 alin.(1) 
”Finanţarea cheltuielilor curente 
şi de capital ale ANRE se asigură 
integral din venituri proprii.” și în 
consecință nu impactează Bugetul 
de Stat și în considerarea 
caracterului de independență al 
autorității detaliat mai sus, în 
vederea surmontării unor 
potențiale blocaje generate de 
existența unor aprobări/avizări 
din partea unor terțe 
instituții/autorități care pot afecta 
desfășurarea normală a activității 
ANRE. 

5. 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 
servicii a Senatului, în termen de 30 
de zile de la vacantarea 
funcţiei/funcţiilor respective. 
 

2. Alineatul (2) al articolului 4 se 
modifică şi va avea următorul conținut: 
 
(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 şi a Comisiei pentru 
energie, infrastructură energetică şi 
resurse minerale a Senatului, în 
termen de 30 de zile de la vacantarea 
funcţiei/funcţiilor respective. 
 

3. Nemodificat  
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6. Art. 7 - Angajarea şi salarizarea 
personalului ANRE 
 

--- 

 
 
 

---- 

4. 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.” 
Autor: Sitterli Ovidiu-Ioan – P.N.L. 
 

Având în vedere statul autorității 
precum și cerințele profesionale 
ridicate impuse salariaților, 
pentru satisfacerea necesităților 
de personal ANRE este nevoită să 
atragă specialiști de pe întreg 
teritoriul țării. În aceste condiții, 
o locuință de serviciu poate 
constitui un factor motivațional în 
vederea relocării personalului de 
specialitate. 

7. 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: 

--- 

 
 
 
 
 
 
 

---- 

5. 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;” 
 
Autor: Grupurile parlamentare PSD și ALDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru corelare cu prevederile 
Legii nr. 51/2006, republicata, cu 
modificarile si completarile 
ulterioare 
 
 
 
Având în vedere faptul că 
autorizațiile și licențele din 
sectorul energiei electrice și 
termice se acordă pe baza unor 
regulamente care prevăd 
condițiile și criteriile de acordare, 
se impune completarea sferei 
atribuțiilor și competențelor 
ANRE cu atribuția aprobării 
regulamentelor privind acordarea 
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 autorizațiilor și licențelor atât în 
sectorul energiei electrice cât și al 
energiei termice, precum și cu 
atribuția stabilirii condițiilor de 
valabilitate asociate autorizațiilor 
și licențelor, prin aceasta 
realizându-se o clarificare a 
cadrului legislativ existent, prin 
corelare cu prevederile art. 9 alin. 
(4) din Legea nr. 123/2012. 

8. 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: 
n) aprobă regulamentul pentru 
autorizarea electricienilor, 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 acordă autorizații 
electricienilor care proiectează și 
execută lucrări în instalațiile 
electrice; 
 

 
 
 
 
 
 
 

---- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---- 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru corelare cu prevederile 
Legii nr. 177/2015 pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcţii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corecție de ordin lingvistic, prin 
înlăturarea unei repetiții în textul 
legal și reformulare pentru 
claritatea textului 
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instalațiilor electrice tehnologice;” 
Autor: Grupurile parlamentare PSD și ALDE 

 
9. 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 anului curent, 
tarifele reglementate aferente 
serviciilor specifice sectorului 
energiei electrice, în conformitate cu 
prevederile metodologiilor 
aplicabile; 
 

 
 
 
 
 
 
 

---- 

7. La aliniatul (1) al articolului 9, 
litera ab) se abrogă. 
 
Autor: Grupurile parlamentare PSD și ALDE 

 

Prevederea de a determina și 
aproba se gasește într-o formă 
similară la art.9, alin 1, lit c), în 
plus, o astfel de prevedere poate 
să afecteze interesele 
consumatorilor în cazul în care 
ANRE constată pe parcursul 
perioadei de reglementare că se 
pot reduce tarifele. 

10. Art. 10 - Atribuţiile şi competenţele 
ANRE în sectorul gazelor naturale 
(1) ANRE are următoarele atribuţii şi 
competenţe în sectorul gazelor 
naturale: 

 
 
 
 
 

---- 

8. 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 si furnizare a gazelor 
naturale;” 
Autor: Grupurile parlamentare PSD și ALDE 

 

 
 
 
 
Pentru corelare cu prevederile 
Legii nr. 123/2012 
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11. 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, 
întocmite în vederea concesionării 
serviciului de distribuţie a gazelor 
naturale; 
 

 
 
 
 
 

---- 

9. La aliniatul (1) al articolului 10, 
litera r) se abrogă. 
 
Autor: Grupurile parlamentare PSD și ALDE 

 

Pentru corelare cu modificările 
art. 104 alin. (2) din Legea nr. 
123/2012 aduse prin Legea nr. 
167/2018 
 

12. Art. 10 - Atribuţiile şi competenţele 
ANRE în sectorul gazelor naturale 
(1) ANRE are următoarele atribuţii şi 
competenţe în sectorul gazelor 
naturale: 
ș) mediază neînțelegerile 
precontractuale în sectorul gazelor 
naturale, conform procedurilor proprii; 
 

 
 
 
 
 

---- 

10. 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;” 
 
Autor: Grupurile parlamentare PSD și ALDE 

 

 
 
 
Pentru uniformitate in 
reglementare, având în vedere  
prevederile legale similare din 
domeniul energiei electrice. 

13. Art. 10 - Atribuţiile şi competenţele 
ANRE în sectorul gazelor naturale 
(3) Activitatea de monitorizare 
realizată de ANRE se referă, în 
principal, la: 
g) respectarea separării efective a 
conturilor pentru activitățile de 
înmagazinare, transport, distribuție și 
furnizare de gaze naturale, biogaz, 
biometan, GNL, GPL și GNCV, 
pentru evitarea subvențiilor încrucișate 
între acestea; 

 
 
 
 
 

---- 

11. 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;” 
 
Autor: Grupurile parlamentare PSD și ALDE 

 
 
 
Pentru corelare cu modificările 
art. 98 din Legea nr. 123/2012 
aduse prin Legea nr. 167/2018, 
care elimină din sfera de 
activitate a ANRE reglementarea 
activităților legate de GPL și 
GNCV. 
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14. Art. 10 - Atribuţiile şi competenţele 
ANRE în sectorul gazelor naturale 
 
(4) Preşedintele ANRE transmite, până 
la data de 30 aprilie, rapoarte anuale 
privind activitatea desfăşurată, 
problemele sesizate, soluţiile aplicate şi 
rezultatele obţinute Parlamentului, 
Guvernului şi Preşedintelui României, 
Agenţiei de Cooperare a 
Reglementatorilor în Domeniul 
Energiei - ACER, Comisiei Europene, 
precum şi Consiliului Concurenţei. 
Aceste rapoarte se publică pe site-ul 
propriu al ANRE, cu respectarea 
confidenţialităţii informaţiilor sensibile 
comercial. 

 11. La articolul 10 aliniatul (4) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins:  
(4) Preşedintele ANRE transmite, până 
la data de 30 iunie, rapoarte anuale 
privind activitatea desfăşurată, 
problemele sesizate, soluţiile aplicate şi 
rezultatele obţinute Parlamentului, 
Guvernului şi Preşedintelui României, 
Agenţiei de Cooperare a 
Reglementatorilor în Domeniul 
Energiei - ACER, Comisiei Europene, 
precum şi Consiliului Concurenţei. 
Aceste rapoarte se publică pe site-ul 
propriu al ANRE, cu respectarea 
confidenţialităţii informaţiilor sensibile 
comercial. 

 
 
 
 
 
Tehnică legislativă - corelare cu 
modificările făcute la art.1 
alin.(4) și alin.(7) 
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Anexa nr. 2 
PLx 15/2019 

 
 

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

la propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale 
de Reglementare în Domeniul Energiei 

 
În cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text Ordonanţă de urgenţă a 
Guvernului nr. 33/2007 

Text propunere legislativă Amendamente 
propuse/autor 

Motivarea 
1. Motivarea admiterii 
2. Motivarea respingerii 

Camera 
Decizională 

 
. 

Art. 1 - Autoritatea de 
reglementare 
.... 
(4) În numele ANRE, președintele 
acesteia prezintă Parlamentului 
raportul anual de activitate pentru 
anul anterior, până la data de 30 
aprilie, care va fi dezbătut, fără a 
fi supus votului, în ședința 
comună a celor două Camere ale 
Parlamentului. 

 
 
 

--- 

 
 
 
(4) În numele ANRE, președintele 
acesteia prezintă Parlamentului 
raportul anual de activitate pentru 
anul anterior, până la data de 15 
iunie, care va fi dezbătut, fără a fi 
supus votului, în ședința comună a 
celor două Camere ale 
Parlamentului.” 
Autor – Bumb Sorin-Ioan – 
P.N.L. 
 

1. 
2. Respins prin vot 

Senat 

 Art. 2 - Finanţarea ANRE 
 

 La amendamentul propus de 
grupurile parlamentare PSD și 
ALDE, respectiv: 
2. La articolul 2, după alineatul 

 
2. Respins prin vot 

 
Senat 
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Nr. 
crt. 

Text Ordonanţă de urgenţă a 
Guvernului nr. 33/2007 

Text propunere legislativă Amendamente 
propuse/autor 

Motivarea 
1. Motivarea admiterii 
2. Motivarea respingerii 

Camera 
Decizională 

(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.”, 
doamna deputat USR Cristina 
Prună și domnul deputat PNL 
Sitterli Ovidiu-Ioan, au propus ”să 
se precizeze articolul din Legea 
nr. 500/2002 la care se face 
referire” 
 

 
 

 


