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Biroul permanent al Senatului

BP 299. , 

Doamnă preşedinte, 

In conformitate Cu prevederile art. 111 alin. (1) din Constituţie şi în 
temeiul art. 25 lit. (b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5 7/2019 
privind Codul Ádministrativ, Guvernul României formulează următorul: 

PUNCT DE VEDERE 

referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/200 7 privind organizarea şi 
funcţionarea Áutorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, 
iniţiată de doamrta deputat USR-PLUS Cristina — Mădălina Prună împreună 
cu un grup de parlamentari USR-PLUS, PNL, UDMJ( si Minorităţi 
Naţionale (Bp. 299/2021). 

I. Principalele reglementări 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/200 7 privind oNganizarea şi 
funcţionarea Áutorită,tii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, 
cu modificările şi completările ulterioare, în sensul reglementării obligaţiei 
numirii membrilor din cadrul Comitetului de reglementare al ANRE pe baza 
audierilor în cadrul edinţelor Comisiei pentru industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor, a Comisiei pentru energie, infrastructură energetică şi resurse 
minerale a Senatului şi a Comisiei economice, industrii şi servicii a 
Senatului, desfăurate fizic la Palatal Parlamentului sau prin mijloace 
electronice pe baza criteriilor prevăzute la alin. (12) şi alin. (13) şi la art. 3 
alin. (4). 
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~ II. Observaţii 

1. Potrivit normelor de tehnică legislativă din cuprinsul art. 58 aim . 
(1) din Legea nr. 24/2000 privind privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaboraNea actelor normative, republicată, „După intrarea în 
vigoare a unui act normativ, pe durata existenţei acestuia pot interveni 
dferite evenimente legislative, cum sunt: modificarea, completarea, 
abrogarea, republicarea, suspendarea sau altele asemenea. " 

De asemenea, potrivit art. 41 aim . (1) din Legea nr. 24/2000, „Titlul 
actului normativ cuprinde denumirea generică a actului, în funcţie de 
categoria sa juridică şi de autroritatea emitentă, precum şi obiectul 
reglementării exprimat sintetic." 

In contextul celor învederate mai sus, precizăm faptui că obiectul de 
reglementare al prezentei iniţiative iegisiastive vizează doar modificarea 
art. 4 Alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/200 7. Astfei, 
considerăm necesară modificarea titiuiui proiectuiui şi a părţii finale a 
articolului unic în sensul indicării exclusiv a evenimentului iegisiativ ce 
vizează modificarea art. 4 aim . (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 33/200 7. 

2. In măsura în care, ia data intrării în vigoare a prezentei iniţiative 
legislative sunt afectate raporturi sau situaţii juridice născute sub vechea 
reglementare, dar care nu şi-au produs în întregime efectele până ia data 
intrării în vigoare a noii reglementări, este necesară reglementarea unor 
soluţii pentru aceste situaţii sub forma unor dispoziţii tranzitorii — a se vedea, 
în acest sens, art. 26 şi art. 54 din Legea nr. 2 4/2000, republicată. Astfei, se 
va avea în vedere respectarea principiuiui neretroactivităţii iegii, în senşul în 
care reglementările propuse nu pot să vizeze facta praeterita, respectiv 
drepturi născute şi stinse înainte de intrarea în vigoare a prezentei iegi. O 
extindere a aplicării dispoziţiiior acestei iegi asupra acestor situaţii ar 
echivala cu o negare a principiuiui neretroactivităţii iegii civile, consacrat de 
art. 15 aim . (2) din Constituţie. 

In contextul celor menţionate mai sus, considerăm necesar a se avea în 
vedere faptui că, calitatea de membru al Comitetului de reglementare al 
ANRE încetează în situaţiile prevăzute ia art. 4 aim . (14) din cuprinsul 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/200 7. 

3. Potrivit prevederiior art. 57 aim . (5) lit. e) din Directiva (UE) 
2019/944 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iunie 2019 
privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică şi de 
modificare a Directivei 2012/2 7/UE, „inembrii consiliului de adminzstraţie 
al autorităţii de reglementaNe sau, în absenţa unui astfel de consiliu, 
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persoanele cu cele mai înalte func',tii de conducere în cadrul autoNităţii de 
t reglementare suet numite pe baza unor criterii obiective, transparente şi 

F 

publicate, urmându-se o procedură independentă şi impar,tială, cage 
' garantează faptul că respectivii candidaţi au competenţele necesare pentru 

poziţia relevantă din cadrul autorităţii de reglementare." 
Cu toate acestea, în prezent, nu există o procedură specifică a 

şedinţelor acestor comisii parlamefitare Îfl care se acordă aceste avize, 
pozitive sau negative, candidaţilor pefitru Comitetul executiv al ANRE, 
nefiind necesară audierea acestora sau dezbaterea pe baza competenţelor 
fiecărui candidat, premergător acordării avizelor, pozitive sau negative, 
pefitru candidaturile depuse. 

III. Punctul de vedere al Guvernului 

Parlamentul va decide asupra oportunităţii adoptării acestei 
initiative legislative. 

Cu stimă, 

Doamnei senator Anca Dana DRAGU 

Preedinte1e Senatului 
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