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In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, Comisia pentru energie, infrastructura energetica §i 
resurse minerale si Comisia economica, industrii §i servicii, prin adresa nr.L137/2019, au fost 
sesizate de catre Biroul Permanent al Senatului, in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului 
comun asupra Legii pentru modificarea §i completarea Ordonantei de urgenfd a Guvernului nr. 
33/2007privind organizarea §i funcfonarea Autoritdfii Nafionale de Reglementare in Domeniul 
Energiei, ca urmare a Cererii de reexaminare formulata de Presedintele Romdniei.

Dezbaterile s-au desfa§urat in §edinlele Comisiei pentru energie, infrastructura energetica 
§i resurse minerale si Comisiei economice, industrii si servicii din data de 11 februarie 2020, in 
prezenta majorita^ii senatorilor.

In conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, la 
dezbaterea proiectului de lege au participat, din partea Ministerului Economiei, Energiei §i 
Mediului de Afaceri, Nicolae Havrile^, secretar de stat §i din partea Autoritatii Nationale de 
Reglementare in Domeniul Energiei, Marian Neacsu, vicepresedinte.

Legea supusa reexaminarii are ca obiect de reglementare modificarea Ordonantei de 
urgenta nr.33/2007 si introducerea unor completari care se refera, in principal, la intarirea 
independentei ANRE in vederea unei mai bune functionari, precum §i introducerea in lege a 
Comisiei pentru energie, infrastructura energetica §i resurse minerale a Senatului, ca urmare a
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mflintarii acesteia si a modificarii art.68 alin.(2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin 
Hotararea Senatului nr.28/2005.

Legea a fost adoptata de Camera Deputa^ilor §i de Senat cu respectarea prevederilor 
art.75 §i ale art.76 alin.(l) din Constitutia Romaniei, republicata, si a fost transmisa, spre 
promulgare, Pre§edintelui Romaniei la data de 07.10.2019.

In conformitate cu dispozitiile art.77 alin.(2) din Constitu^ia Romaniei, republicata, 
Pre§edintele Romaniei a formulat cererea de reexaminare asupra legii transmise spre promulgare, 
in principal, pentru urmatoarele considerente: exercitarea atributiilor ANRE fara a fi ingradite de 
nicio alta autoritate ar putea duce la interpretarea ca norma vizeaza scoaterea tuturor activita^ilor 
ANRE de sub inciden^a exercitarii competen^elor stabilite prin lege pentru alte institu^ii; 
modificarea prin care raportul anual privind determinarea pre^urilor §i tarifelor reglementate 
aprobate pentru anul urmator, care este transmis celor doua Camere ale Parlamentului pana la 
data de 1 noiembrie a fiecarui an, sa reprezinte o sectiune in raport anual de activitate pentru anul 
anterior, ar putea duce la eliminarea accesului la informatii utile atat pentru publicul larg cat §i 
pentru unele institute care includ valorile acestor indicator! in prognozele na^ionale; perspectiva 
inlaturarii de la aplicare a dispozi^iilor Legii finan^elor publice nr. 500/2002 in ceea ce prive§te 
aprobarea cheltuielilor de capital ale ANRE, poate conduce la o intelegere denaturata a no^iunii 
de independenta a acestei autorita^i de reglementare, dar §i la o viziune eronata asupra cheltuirii 
§i controlului banului public; abrogarea a doua dintre cazurile de revocare din calitatea de 
membru al Comitetului de reglementare al ANRE, ar putea echivala cu o diminuare a 
raspunderii persoanelor vizate cu privire la modul in care i§i exercita atributiile; eliminarea 
avizului ANRE dat studiilor de fezabilitate intocmite in vederea concesionarii serviciului de 
distribu^ie a gazelor naturale, poate echivala cu eliminarea controlului exercitat de catre un ter^ 
(ANRE) cu privire la rentabilitatea distribu(iilor vizate §i fezabilitatea solu(iilor tehnice propuse 
pentru sistemele de distribu(ie; referitor la avizele sau punctele de vedere pentru proiectele de 
acte normative de legislajie primara, cu privire la aspecte specifice ariei de competenta a 
autorita(ii, norma este neclara, intrucat nu se poate stabili daca in avizul sau punctul de vedere 
emis, pre§edintele ANRE exprima o pozi(ie proprie sau a autorita(ii de reglementare.

Camera Deputatilor a adoptat legea cu o serie de amendamente, admitand, in parte, 
cererea de reexaminare. Astfel, se limiteaza garantarea libertatii de exercitare a atributiilor 
ANRE la atributiile de reglementare; se completeaza textul cu specificarea stricta a domeniului 
pentru care se face derogarea de la Legea nr.500/2002 privind finantele publice; se reformuleaza 
textul §i se completeaza cu raspunderea colectiva a membrilor Comitetului de reglementare in 
luarea anumitor decizii; se reformuleaza textul in sensul in care toate avizele si punctele de 
vedere sunt emise de catre ANRE si nu de catre pre§edintele ANRE.

In urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotarat, cu majoritate de voturi, sa adopte 
raport comun de admitere a legii in forma adoptata de Camera Deputafilor in urma 
reexaminarii, fara amendamente.
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Comisia pentru energie, infrastructura energetica §i resurse minerale si Comisia 
economica, industrii si servicii supun votului plenului Senatului raportul comun de admitere §i 
legea, in forma adoptata de Camera Deputatilor.

/V

In raport cu obiectul de reglementare, legea face parte din categoria legilor organice §i 
urmeaza sa fie votata m conformitate cu prevederile art.76 alin.(l) din Constitu^ia Romaniei.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constitu^ia Romaniei §i ale art.92, alin.(8), pct.2 
din Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este Camera decizionala.

Prese(hnte

Senator DanieRCatdlHi Zan^r

Pre§edinte

Senator Ghdoreihe Marin
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Senator Miron AMxandru Smarandache Senator Silvia Monica Dinicd
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