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 2012 ,13נאוועמבער  פאר זאפארטיגע פארשפרייטונג:

 
גאווערנאר קאומא גרינדעט מארלאנד קאמיסיע אויף אויסצופארשן און שטודירן די יוטיליטי פירמע'ס 

; רעקאמענדירט רעפארמען אויף איבער ארבייטן די רעגולאציע פון דעם שטורעם גרייטקייט און פארוואלטונג
 גאנצן סיסטעם כדי זיך בעסער צו ספראווען מיט עמוירדזשענסי'ס

 
די קאמיסיע וועט אויספארשן די קאמפאניס' גרייטקייט און וועט מאכן רעקאמענדאציעס צו פארבעסערן 

נטןצוקונפטיגע רעאקציעס צו ערנסטע וועטער אינצידע  

צו גרינדן א קאמיסיע באזירט  באפעל עקזאקוטיווןגאווערנאר ענדרו מ. קאומא האט היינט אונטערגעשריבן אן 
אויף די מארלאנד געזעץ וועלכע וועט אויספארשן די רעאקציע, צוגרייטונג און פירערשאפט פון ניו יארק'ס פאוער 

טראפן די סטעיט און לויף פון די לעצטע צוויי יאר, קאמפעניס נאכדעם וואס מעכטיגע שטורעמס האבן בא יוטיליטי
 אריינגערעכנט האריקעינס סענדי און איירין און טראפישע שטורעם לי.

די קאמיסיע וועט באאויפטראגט ווערן אונטערצונעמען א גרונטליכע איבערזיכט פון אלע שריט וועלכע זענען 
די עמערדזשענסיס און נאכדעם, און וועט מאכן אונטערגענומען געווארן דורך די פאוער קאמפעניס פאר 

ספעציפישע רעקאמענדאציעס צו רעפארמירן און מאדערנעזירן די איבערזיכט, רעגולאציעס און מענעדזשמענט פון 
 ניו יארק'ס פאוער דעליוווערי פירמעס.  

רבנות אין די סטעיט'ס מיטגעמאכט טייל פון די ערגסטע נאטורליכע חו אין די לעצטע צוויי יאר האט ניו יארק"
ע שטורעם לי ביז האריקעין סענדי" האט גאווערנאר קאומא אנגעהויבן פון האריקעין איירין, טראפישהיסטאריע, 

"אין די זעלבע צייט וואס מיר געוואוינען זיך איין צו די רעאליטעט פון האבן ערנסטע וועטער אומשטענדן  געזאגט. 
 לערנען פון די פארגאנגענהייט זיך צוצוגרייטן צו די צוקונפט". אפטער, מוזן מיר שטודירן און זיך

די טאפלטע די קאמיסיעס מאנדאט רעכנט אריין אונטערזוכן און מאכן רעקאמענדאציעס צו רעפארמירן 
, און די פובליק סערוויס קאמיסיע. ווי עס זיך NYSERDA, און NYPA ,LIPAפאראנטווארטליכקייטן און מיסיעס פון 

עוויזן ביי האריקעין סענדי האט די עקזיסטירנדע פארצווייגטע סיסטעם פון רעגולאציע קערפערשאפטן, ארויסג
יוטיליטי  צובראכענערעגירונגס קערפערשאפטן באשטייערט צו א -אויטאריטיס און כמוסטעיט אגענטורן און 

   סיסטעם.

ונטער א שבועה. די קאמיסיע מיטגלידער סובפינען און אויספארשן עדות א צודי קאמיסיע וועט האבן די מאכט 
 רעכנט אריין:

 

דזשענעראל פון ניו יארק  רניויאט, געוועזענע )Co-Chair Robert Abrams( פארזיצער ראבערט עברעמס-קא
 סטעיט

סופעראינטענדענט פון די פינאנציעלע , )Co-Chair Benjamin Lawsky( פארזיצער בענדזשעמין לאוסקי-קא
 טמענטסערוויסעס דעפאר
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 געוועזענע פארזיצער פון די פובליק סערוויס קאמיסיע, )Peter Bradford( פיטער ברעדפארד
   פרעזינענט פון קלארקסאן יוניווערסיטי, )Tony Collins( טאני קאלינס

 געוועזענע פארזיצער פון די ניו יארק פאוער אויטאריטי, )John Dyson( דזשאן דייסאן
 פעסטאר פון גרעיטאר עלען אפריקען מעטאדיסט טשארטשסיניער , )Rev. Floyd Flake( רעוו. פלויד פלעיק

Greater Allen African Methodist Episcopal Cathedral 
 געוועזענער ניו יארק סיטי פובליק אדוואקאט, )Mark Green( מארק גרין

 עקיוטיוועקז) Onondaga County(דאגא קאונטי נ, אנא)Joanie Mahoney( דזשאעני מעהאני
 דיסטריקט אטארני) Nassau County( נעסאו קאונטי, )Kathleen Rice( קעטעלין רייס
קארפארעישאן, און פארזיצער און  אלאדזשינטעק AECOMפרעזידענט פון וויצע  ,)Dan Tishman( דען טישמאן

CEO פון טישמאן קאנסטראקשן קארפארעישאן )Tishman Construction Corporation(. 
 

 וואס גרינדעט די קאמיסיע: באפעל עעקזאקוטיוואיז די דא 
 

Uעקזאקוטיוו באפעל 

פון די עקזעקיוטיוו געזעץ 6דעזיגנירט לויט סעקשאן   

דורכאויס קורצשלוסן האט האריקעין סענדי פאראורזאכט מאסיווע  2012 29אנגעהויבן אום אקטאבער  וויבאלד,
 ,Long Island, New York City, Westchester( נדעראקללאנג איילענד, ניו יארק סיטי, וועסטטשעסטער, 

Rockland(  און אין די ארומיגע קאונטיס, באטרעפנדיג אריבער צוייי מיליאן קאסטומערס, אריינגערעכנט ניינציג
 און  ;פראצענט פון די קאסטומערס אין לאנג איילענד

יזנעסער און פריוואטע און פובליק סערוויס שטורעם עמערדזשענסיס האבן אויך באטראפן טויזנטער בוויבאלד, 
פארזארגער וועלכע זענען באאויפטראגט מיטן באשוצן די געזונט אין זיכערהייט פון ניו יארקער, אריינגערעכנט 

שפיטעלער, היימען פאר ערוואקסענע, נורסינג היימען און אנדערע הייזער וועלכע באדינען מענטשן מיט 
 און  ;פעציעלע געברויכןדיסעביליטיס און אנדערע ס

די שטורעם עמערדשענסיס פארקריפלען די גרעסערע פובליק טראנספארטאציע סיסטעמען,  וויבאלד,
 און   ;ן דורכאויס די געגענטוועגאריינגערעכנט מאסן טראנספארטאציע, בריקן, טונעלן, ראודס און עטליכע וואסער

 
טרעפן א צאל אנדערע וויכטיגע סיסטעמען אריינגערעכנט די פארלוסט פון עלעקטריק טוט שלעכט בא וויבאלד,

קאמיוניקאציע סערוויסעס, געזאלין טערמינאלן און סטאנציעס, די דעליווערי פון נאטורליכע גאז צו הייזער און די 
  און  ;גרויסע היים געביידעס און קאמערציעלע קאמפלעקסןהייצונג דעליווערי צו 

האט א נאראיסטער שטורעם מיט שניי פארערגערט דעם פראבלעם, שאדנס צו  2012 7אום נאוועמבער  וויבאלד,
האבן פארגעזעצט און א טייל פון די געגענטער וועלכע זענען באטראפן געווארן דורך  קורצשלוסןפראפערטיס און 
 און ;האריקעין סענדי

דנס צו אנדערע קריטישע סיסטעמען אזאלכע לאנגע שטערונגען פון די פאוער סופליי און די וואקסנדע שאוויבאלד, 
און מערערע געמיינדעס, געגענטער און אינדוסטריעלע געגענטער, ווי אויך די נאכאנאנדע אינצידענטן פון 

אראפגעפאלענע יוטיליטי ווייערס האט געלייגט אין געפאר די געזונט און זיכערהייט פון ניו יארקער און 
 און    ;ער אין די פובליק יוטיליטי סערוויס סיסטעםאפגעשוואכט די קאנפידענץ פון די בירג

, האבן אריבער איין מיליאן קאסטומערס אין ניו יארק סטעיט 2011, אום אוגוסט אין אום סעפטעמבער פון וויבאלד
פאר א לענגערע צייט אלס רעזולטאט פון קורצשלוסן פארלוירן עלעקטריק און טייל געגענטער האבן געליטן 
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רין און טראפישע שטורעם לי, נישט בלויז אין לאנג איילענד, ניו יארק סיטי, וועסטטשעסטער, האריקעין איי
קאונטיס, נאר אויך אין אלבעני, און די ארומיגע  )Long Island, New York City, Westchester, Rockland( ראקלענד

ן, פולטאן, גרין, העמילטאן, ברום, שענעגא, קלינטאן, קאלאמביע, דעלעוועיר, דוטשעס, עסעקס, פרענקלי
הערקימער, מאנטגאמערי, אניידע, אסטיגע, רענסעלער, סאראטאגא, שענקטעדי, שאעריע, טיאגע, טאמפקינס, 

 ,Albany, Broome, Chenango, Chemung, Clinton, Columbia, Delaware( ווארען און וואשינגטאן קאונטיס
Dutchess, Essex, Franklin, Fulton, Greene, Hamilton, Herkimer, Montgomery, Oneida, Otsego, 

Rensselaer, Saratoga, Schenectady, Schoharie, Tioga, Tompkins, Warren and Washington(; און 

 300,000פאר אריבער  קורצשלוסןהאט א אייז שטורעם פאראורזאכט  2008אום דעצעמבער פון  וויבאלד,
 און ;לעקטער א וואך נאך די שטורעם ןמענטשן אין ניו יארק סטעיט און פילע קאסטומערס זענען געווען א

 
רעאקציע און פלאנירונג און י ענסענישן צייגן אז יוטיליטי עמערדשזדי לעצטיגע און פריערדיגע געשע וויבאלד,

 ונפטיגע עמערדזשענסיס. פראצעדורן מוזן זיין גרייט צו ערווארטן צוק

 און ;צושטעלן זיכערע, גענוג, און פארלעסליכע סערוויסעס פארן פובליק דארפן סיוטיליטיוויבאלד, 

אין די צייט וואס די ניו יארק סטעיט פובליק סערוויס קאמישאן איז רעגולאציע אגענטור וועלכע איז וויבאלד, 
אבער א וטיליטי קאמפעניעס אין ניו יארק סטעיט, עקזיסטירט באאויפטראגט מיט די איבערזיכט פון פריוואטע י

רעגירונג -ויטאריטעטן און כמופארצווייגטע נעץ פון אנדערע רעגולאציע קערפערשאפטן, סטעיט אגענטורן, א
די ניו יארק פאוער אויטאריטעט, די לאנג איילענד  ,אבער נישט באגרעניצט צו ,קערפערשאפטן, אריינגערעכנט

טאריטעט, און די ניו יארק סטעיט ענערגיע און ריסערטש אנטוויקלונג אויטאריטעט, וועמענס דאפטלע פאוער אוי
 און ;מאנדאטן, יוריסדיקציע און פאראנטווארטליכקייטן האבן באשטייערט צו א צובראכענע סיסטעם

סטרוקטורן, ן איבער די קאמפענטאנץ פון די פירערשאפט, קומען זענען ארויפגעערנסטע פראג וויבאלד,
ריסארסעס און די יעצטיגע פארעם פון רעגולאציעס און איבערזיכט פון די יוטיליטי קאמפעניס, צו פארזיכערן 

פעציעל אין עפעקטיווע צוגרייטונג און רעאקציע דורך יוטיליטי קאמפעניס צו נאטורליכע חורבנות אין די סטעיט, ס
גען ווי אויך זייער שטארקייט, ווי אויך דאס לייסענסן, ליכט פון די פארמערונג פון די חורבנות פאסירונ

  און ;סערטיפיקאציע, אויפזיכט, און רעגולאציע פון די פאוער אינדוסטריע אין ניו יארק אונטער די יעצטיגע געזעץ
 

זארגן אנצוהאלטן די קאנפידענץ אינעם פובליקום איבער די מעגליכקייט פון די יוטיליטי קאמפעניס צו פארוויבאלד, 
וויכטיגע סערוויסעס, איז עס קלאר אין די אינטערעסן פונעם פובליק צו שטודירן, אונטערזוכן, אויספארשן, -קריטיש

 און ;און איבערקוקן יעדע איינציגע שטיקל פון די פאוער פארזארגעניש צו ניו יארק סטעיט

ט ארויף די פליכט אויפן גאווערנאר צו מאכן לייג ציעקאנסטיטופון די ניו יארק  3אין סעקשאן  IV ארטיקל וויבאלד,
   ;זיכער אז די געזעצן ווערן אמת'דיג אויסגעפירט

 

, גאווערנאר פון ניו יארק סטעיט, דורך די )ANDREW M. CUOMO( , איך, ענדרו מ. קאומאדערפאר, טו יעצט
 ארק סטעיט, באפעלן דאס פאלגנדע:ציע און די געזעצן פון ניו יוטיוואס ליגט אויף מיר דורך די קאנסטאויטאריטעט 

פון דעם "עקזאקוטיוו געזעץ", טוה איך דערמיט באשטימען א קאמיסיע  6. אין איינקלאנג מיט סעקשאן 1
) די עמוירדזשענסי גרייטקייט און רעאקציע iצו: (א) שטודירן, עקזאמינירן, אויספארשן און איבערקוקן: (

ענדיג די עמוירדזשענסי וועטער אומשטענדן, אריין גערעכנט די פון די יוטיליטיס דורכאויס און נאכפאלג
) די iiווירקזאמקייט פון די יוטיליטיס דורכאויס און נאכפאלגענדיג די עמוירדזשענסי וועטער אומשטענדן;  (

גענוגענדקייט פון די איצטיגע געזעצן, פארשריפטן, רעגולאציעס, פראקטיצירונגען און פראצעדורן וואס 



Yiddish 

די גענוגענדקייט פון די   )iiiגט צו די עמוירדזשענסי גרייטקייט און רעאקציע פון די יוטיליטיס;  (אנבאלאנ
) דער סטרוקטור, ארגאניזאציע, ivעקזיסטירענדע איבערזיכט און פארסירונג מאסנאמען;  (

טיס וועלכע אייגענטימערשאפט, פינאנצירונג, קאנטראל, פארוואלטונג און פראקטיצירונגען פון די יוטילי
דאס צושטעלן יוטיליטי סערוויסעס ) vקענען באווירקן די עמוירדזשענסי גרייטקייט און רעאקציע;  און (

פאר ניו יארק סטעיט אונטער די עקזיסטירענדע לעגאלע רעגולאטארי פרעימווארק, אריין גערעכנט אבער 
ס פון די "ניו יארק פאוער אויטאריטי", נישט באגרעניצט צו יוריסדיקציע, פאראנטווארטליכקייטן און מיסיע

די "לאנג איילאנד פאוער אויטאריטי", די "ניו יארק סטעיט ענערדזשי ענד ריסוירטש דעוועלאפמענט 
אויטאריטי", ווי אויך די "פאבליק סערוויס קאמישאן";  (ב) באריכטן און מאכן רעקאמענדאציעס פאר 

רונגען, ווי אויך רעפארמען, לויט ווי עס ווערט געהאלטן פאר לעגיסלאטיווע, פאליסי און רעגולאטארי ענדע
פאסיג אין יוטיליטי סטרוקטור, פארוואלטונג, און פראקטיצירונגען, כדי אויפן בעסטן וועג צו באשיצן און 

סערווירן די פאבליק'ס אינטערעסעוואס אנבאלאנגט צו עמוירדזשענסי גרייטקייט און רעאקציע, און דאס צו 
יכערע, פארלאז'בארע, רעאגירענדע יוטיליטי סערוויסעס;  און (ג) איבער קוקן סיי וועלכע אנדערע זשטעלן 

אנגעלעגנהייטן אדער אקטיוויטעטן וועלכע קענען באווירקן די אישוס וועלכע זענען דא פריער 
 אויסגערעכנט;

וועזנהייט פון עדות; צו . די קאמיסיע ווערט דערמיט באפולמעכטיגט צו סובפינע'ן און פארסירן די אנ2
אדמיניסטרירן שבועות אדער באשטעטיגונגען און עקזאמינירן עדות אונטער א שבועה; צו פארלאנגן די 
פראדוקציע פון סיי וועלכע ביכער, רעקארדס אדער פאפירן וואס ווערן געהאלטן פאר רעלעוואנט אדער 

איבערזיכט; און צו דורכפירן סיי וועלכע  מאטיריאל פאר סיי וועלכע אויספארשונג, עקזאמינאציע אדער
אנדערע פונקציעס וועלכע זענען נייטיג אדער פאסיג צו ערפילן די פליכטן און פאראנטווארטליכקייטן פון 

אמט, און איך טוה דעמיט געבן און שענקען פאר די קאמיסיע אלע קרעפטן און אויטאריטעטן וועלכע 
פון  6ן ווערןפאר דעם צוועק אונטער די אויטאריטעט פון סעקשאן קענען דורך מיר געגעבן אדער געשאנקע

דעם "עקזאקוטיוו געזעץ".  די קאמיסיע קען זיך באנוצן מיט סיי וועלכע פון די קרעפטן אין קאאפעראציע 
 מיט סיי וועלכע אנדערע קערפערשאפט אדער רעגירונגס אגענטור.

מענדאציעס ביי פארענדיגן איר ארבייט, און זי קען די קאמיסיע זאל צו שטעלן א באריכט און רעקא.  3
 ארויסגעבן צייטווייליגע, פרעלימינערע און צייטנווייזע באריכטן און רעקאמענדאציעס.

. אינערהאלב דעם "עקזאקוטיווען באפעל", מיינט דאס ווארט "יוטיליטיס" אזעלכע קערפערשאפטן וואס 4
 אז און הייצונג.זענען פארטאן מיטן צו שטעלן עלעקטעריק, ג

. יעדע סטעיט דעפארטמענט, אגענטור, אפיס, דיוויזיע, באורד, ביורא, קאונסיל, אויטאריטעט און 5
פאבליק בענעפיט קארפארעישאן זאל קאאפערירן מיט די קאמיסיע און זאל צו שטעלן די אינפארמאציע 

ייטיג צו האבן אויף צו ערפילן אירע און שטיצע וואס די קאמיסיע וועט באשטימען אז עס איז איר שכל'דיג נ
 פליכטן.

דערלאנגט אונטער מיין האנט און רעגירענדע זיגל פון די סטעיט אין די שטאט אלבאני, דעם דרייצען'טן טאג פון 
 נאוועמבער, אינעם יאר צוויי טויזענט צוועלף.

 דורך דעם גאווערנאר

 סעקרעטאר צום גאווערנאר
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