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Comisia pentru energie, infrastructura 
energetica si resurse minerale XXI/13/11.02.2020

RAPORT
asupra Propunerii legislative pentru completarea articolului 2 din Ordonanfa de urgen^a a 

Guvernului nr.33/2007 privind organizarea §i funcfionarea Autoritatii Na^ionale de 
Reglementare in Domeniul Energiei, aprobata cu modiflcari §i completari prin Legea 

nr.160/2012, cu modificarile ;ii completarile ulterioare

in conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, Comisia pentru energie, infrastructura energetica §i 
resurse minerale, prin adresa nr. L48/2020 a fost sesizata de eatre Biroul Permanent al Senatului, 
in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Propunerii pentru completarea articolului 2 
din Ordonanfa de urgenfd a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea §i funcfionarea 
AutoritafU Nafionale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobata cu modificdri §i 
completari prin Legea nr.160/2012, cu modificarile §i completarile ulterioare, initiata de 
Bogdan Gheorghe-Danul - deputat PSD; Bontea Vlad - deputat PSD; Ciolacu lon-Mareel - 
deputat PSD; Coco§ Vasile - deputat PSD; Dobrica lonela Viorela - deputat PSD; Furtuna Mirela
- deputat PSD; Holban Georgeta-Cannen - deputat PSD; Margarit Mitica-Marius - deputat PSD; 
Mircea Florin - deputat PSD; Nea^a Eugen - deputat PSD; Popa Florin - deputat PSD; Popa 
§tefan-Ovidiu - deputat PSD; Radu Nicolaie-Sebastian-Valentin - deputat PSD; §arapatin Elvira
- deputat PSD; §erban Ciprian-Constantin - deputat PSD; Simonis Alfred - Robert - deputat 
PSD; §tefanescu (Peja) Eliza-Madalina - deputat PSD; Tudor Beatriee - deputat PSD.

Dezbaterile s-au desfa§urat in §edinla Comisiei pentru energie, infrastructura energetica §i 
resurse minerale din data de 11 februarie 2020, in prezen^a majoritatii senatorilor.
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in conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, la 
dezbaterea proiectului de lege au participat Niculae Havrileb secretar de stat in cadrul 
Ministerului Eeonomiei, Energiei §i Mediului de Afaceri §i Marian Neac§u, Vicepre§edinte al 
Autoritalii Na^ionale de Reglementare in domeniul Energiei.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea articolului 2 din 
Ordonan^a de Urgenla a Guvemului nr. 33/2007 privind organizarea §i functionarea Autoritalii 
Na^ionale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobata cu modificari §i completari prin 
Legea 160/2012, cu modificarile §i completarile ulterioare. Demersul legislativ vizeaza 
revenirea, de la data de 1 ianuarie 2020, la prevederile legale anterioare modificarilor produse de 
Ordonan^a de Urgenfa a Guvemului nr. 114/2018 §i Ordonan^a de Urgen^a a Guvemului nr. 
19/2019. Odata cu adoptarea Ordonanlei de Urgenfa a Guvemului nr. 1/2020 privind unele 
masuri fiscal-bugetare §i pentru modificarea §i completarea unor acte normative, prezenta 
propunere legislativa §i-a pierdut obiectul de reglementare, intmcat articolul asupra caruia are loc 
intervenlia legislativa este deja modificat in acest sens, printr-o prevedere identica introdusa prin 
Art. XIV, pet. 1 §i pet. 2 din Ordonan^a de Urgen^a a Guvemului nr. 1/2020.

In urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotarat, cu unanimitatea voturilor senatorilor 
prezenti, sa adopte raport de respingere.

Consiliul Legislativ avizeaza favorabil, cu observatii §i propuneri.
Consiliul Economic §i Social avizeaza favorabil.
Comisia pentm energie, infrastmctura energetica §i resurse minerale supune votului 

plenului Senatului raportul de respingere §i propunerea legislativa.
In raport cu obiectul de reglementare, propunerea face parte din categoria legilor 

ordinare §i urmeaza sa fie votata in conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din Constitutia 
Romaniei.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constitutia Romaniei §i ale art.92, alin.(7), pct.l 
din Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este prima Camera sesizata.

Prefbdinte Secretar

Senator Gheorih< Senator Miron-Mexandru. Smarandache
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