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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru industrii                                         Comisia pentru administraţie 
             si servicii                                                 publică, amenajarea teritoriului şi 
                                                                                           echilibru ecologic 
    Nr. 23/193/28.02.2007                                               Nr. 261/895/1.03.2007 
 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, transmis spre 
dezbatere şi avizare, în fond, Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, cu adresa nr.PL 
508/2002. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 
 

                 PREŞEDINTE,                                             PREŞEDINTE, 
 
                   Iulian Iancu                                                  Relu Fenechiu 
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RAPORT    COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea  

Ordonanţei Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat 

 

          În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii împreună cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au fost sesizate, 
spre dezbatere şi avizare, în fond, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
alimentare cu energie termică produsă centralizat(P.L 508/2002), înregistrat la comisii 
cu nr. 23/193/10.10.2002, respectiv 26/895/10.10.2002. 
           Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 3 octombrie 2002. 
  Procesul legislativ se desfăşoară conform prevederilor art.75 şi 76 din 
Constituţia României adoptată în 1991.  

Proiectul de lege a fost avizat favorabil de către Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci şi de către Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 1136/30.08.2002. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea cadrului 
normativ în domeniul organizării şi funcţionării serviciilor publice de alimentare cu 
energie termică produsă centralizat, adaptat cerinţelor social – economice şi tehnice, 
în scopul furnizării unor servicii publice în acest domeniu, de calitate, la un preţ 
accesibil, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile şi a celor de protecţie a 
mediului. 

În vederea întocmirii raportului comun, cele două comisii au constituit, în 
legislatura precedentă, două subcomisii care au început dezbaterile asupra  proiectului 
de lege ţinând cont de observaţiile transmise de Ministerul Administraţiei  şi 
Internelor şi Ministerul Economiei şi Comerţului. 
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                   Ulterior, prin adresele nr.16386/22.09.2004, respectiv 182567/20.09.2004, 
cele două ministere au transmis Comisiei pentru industrii şi servicii că au iniţiat 
proiectul Legii energiei termice prin care se abrogă O.G. nr.73/2002. 
          La adresa Comisiei pentru industrii şi servicii nr. 23/193/29.06.2005, 
Ministerul Administraţiei şi Internelor a transmis că proiectul Legii energiei termice a 
fost adoptat de către Guvern în şedinţa din 21.06.2005 şi, conform acestui proiect de 
act normativ, O.G. nr. 73/2002 este abrogată. 
                    Proiectul Legii „Legea energiei termice” a fost dezbătut de către cele 
două Camere ale Parlamentului şi adoptat cu titlul „Legea serviciului public de 
alimentare cu energie termică”, fiind promulgată ca Legea nr. 325/2006. 
                   Articolul 57 din Legea nr. 325/2006 prevede abrogarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
alimentare cu energie termică produsă centralizat la data intrării în vigoare a legii 
menţionate, respectiv la 21 martie 2007. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege 
în şedinţa din data 27 februarie 2007. 

La lucrări au fost prezenţi, din partea Comisiei pentru industrii şi servicii 
19 deputaţi, din totalul de 21 membri ai comisiei, iar din partea Comisiei pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic: 27 deputaţi din 
totalul de 29 membri. 

În urma dezbaterii, Comisia pentru pentru industrii şi servicii şi Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au hotărât, în 
unanimitate, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea  proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, 
având în vedere abrogarea sa expresă prin Legea serviciului public de alimentare cu 
energie termică nr. 325/2006. 
                      În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
                    PREŞEDINTE,                                         PREŞEDINTE, 
 
                      Iulian Iancu                                              Relu Fenechiu 
 
 
                     SECRETAR,                                              SECRETAR, 
 
                    Aurelia Vasile                                              Seres Denes 
 
 
Consilier parlamentar,                                                                                Consilier parlamentar, 
    Silvia Vlăsceanu                                                                                           Victor Cristea 


