
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru muncă şi protecţie socială Nr. 27/480/21 noiembrie 2001

AVIZ
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr.115/2001 privind reglementarea unor
măsuri de asigurare a fondurilor necesare furnizării energiei

termice şi a gazelor naturale pentru populaţie

În conformitate cu prevederile art.86 şi 102 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2001 privind
reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare furnizării energiei termice şi a
gazelor naturale pentru populaţie, trimis comisiei cu adresa nr.630 din 12.11.2001.

Potrivit prevederilor art.57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei
pentru muncă şi protecţie socială au examinat proiectul de lege mai sus menţionat în şedinţa
din 21 noiembrie 2001.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a proiectului de
lege cu următoarele amendamente:

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptat de comisie
Motivarea

0 1 2 3

1 2. La articolul 2, alineatul
(2) va avea următorul
cuprins:
�(2) În execuţie, sumele
defalcate din unele venituri
ale bugetului de stat se
alocă în aceleaşi proporţii
prevăzute la alin.(1) litera
a), cu condiţia prezentării
documentelor care
confirmă plăţi efectuate în
acest scop de autorităţile
administraţiei publice
locale din bugetele
acestora.�

Se propune reformularea textului după
cum urmează:
�2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
�Art.2. � (1) Începând cu anul 2002
subvenţiile pentru acoperirea diferenţelor
de preţ şi de tarif la energia termică livrată
populaţiei se suportă din sume defalcate
din bugetul de stat, alocate cu această
destinaţie bugetelor locale.
(2) În execuţie, sumele defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat se alocă în
aceleaşi proporţii prevăzute la alin.(1), cu
condiţia prezentării documentelor care
confirmă plăţi efectuate în acest scop de
autorităţile administraţiei publice locale
din bugetele acestora.�

Autor: deputaţii Paula Ivănescu şi
Gheorghe Barbu

Administraţiile
locale nu pot susţine
subvenţiile pentru
căldură din bugetele
proprii. Fiind o
problemă de
protecţie socială a
celor mai săraci
dintre români,
această subvenţie
trebuie să fie
susţinută de stat prin
fonduri alocate de la
bugetul de stat.



0 1 2 3

2 (din ordonanţă)

Art.3. Pentru energia
termică furnizată
populaţiei prin sisteme
centralizate, consiliile
locale şi, respectiv,
Consiliul General al
Municipiului Bucureşti pot
stabili preţuri mai mari
decât preţul naţional de
referinţă, diminuând astfel
subvenţiile pentru
acoperirea diferenţelor de
preţ şi de tarif şi majorând
în mod corespunzător
ajutoarele băneşti acordate
populaţiei, potrivit legii.

Se propune introducerea în Legea de
aprobare a unui text nou, ca pct.3, cu
următorul cuprins:
�3. Articolul 3 se elimină.�

Autor: deputat Gheorghe Barbu

Nu este admisibil să
rămână la latitudinea
administraţiilor
locale stabilirea
preţului energiei
termice.

3 (din ordonanţă)

Art.4. � (1) Pentru
suportarea cheltuielilor
suplimentare determinate
de creşterea preţului la
gaze naturale, autorităţile
administraţiei publice
locale acordă, în perioada
1 noiembrie � 31
decembrie 2001, ajutoare
băneşti familiilor cu
venituri mici care
utilizează gazele naturale
pentru încălzirea
locuinţelor, astfel:
a) familiilor al căror venit
mediu net lunar pe
membru de familie se
situează până la 900.000
lei, o sumă de 400.000 lei,
dar nu mai mare decât
cheltuielile cu încălzirea şi
apa caldă menajeră,
confirmate de asociaţia de
proprietari/chiriaşi ori în
factura individuală;
b) familiilor al căror venit
mediu net lunar pe

Se propune introducerea în Legea de
aprobare a unui text nou, ca pct. 4, cu
următorul cuprins:
�4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
�Art.4. � (1) Pentru suportarea cheltuielilor
suplimentare determinate de creşterea
preţului la gaze naturale, autorităţile
administraţiei publice locale acordă, în
perioada de iarnă 1 noiembrie � 31 martie,
ajutoare băneşti familiilor cu venituri mici
care utilizează gazele naturale pentru
încălzirea locuinţelor, astfel:
a) familiilor al căror venit mediu net lunar
pe membru de familie se situează până la
900.000 lei, o sumă de 400.000 lei, dar nu
mai mare decât cheltuielile cu încălzirea şi
apa caldă menajeră, confirmate de
asociaţia de proprietari/chiriaşi ori în
factura individuală;
b) familiilor al căror venit mediu net lunar
pe membru de familie se situează între
900.001 lei şi 1.100.000 lei, o sumă de
240.000 lei, dar nu mai mare decât
cheltuielile cu încălzirea şi apa caldă
menajeră, confirmate de asociaţia de
proprietari/chiriaşi ori în factura
individuală;
c) familiilor al căror venit mediu net lunar
pe membru de familie se situează între

Pentru susţinerea
familiilor sărace care
folosesc drept
combustibil gazele
naturale sumele
trebuie acordate pe
toată perioada de
iarnă şi trebuie
actualizate în funcţie
de modificările de
preţ. De asemenea,
fiind o prevedere
referitoare la
protecţia socială şi
ţinând cont că
bugetele locale nu au
potenţial, bugetul de
stat trebuie să
asigure sursa de
finanţare a acestor
ajutoare.



membru de familie se
situează între 900.001 lei
şi 1.100.000 lei, o sumă de
240.000 lei, dar nu mai
mare decât cheltuielile cu
încălzirea şi apa caldă
menajeră, confirmate de
asociaţia de
proprietari/chiriaşi ori în
factura individuală;
c) familiilor al căror venit
mediu net lunar pe
membru de familie se
situează între 1.100.000 lei
şi 1.400.000 lei, o sumă de
120.000 lei, dar nu mai
mare decât cheltuielile cu
încălzirea şi apa caldă
menajeră, confirmate de
asociaţia de
proprietari/chiriaşi ori în
factura individuală;
(2) Modalităţile de
stabilire, de verificare, de
plată a ajutoarelor băneşti
şi de sancţionare sunt cele
prevăzute de Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului
nr.162/1999 privind
instituirea preţului naţional
de referinţă pentru energia
termică furnizată
populaţiei prin sisteme
centralizate, precum şi
pentru acordarea de
ajutoare băneşti pentru
categoriile defavorizate ale
populaţiei.
(3) Acordarea ajutoarelor
băneşti prevăzute la
alin.(1) se asigură din
bugetele locale.

1.100.000 lei şi 1.400.000 lei, o sumă de
120.000 lei, dar nu mai mare decât
cheltuielile cu încălzirea şi apa caldă
menajeră, confirmate de asociaţia de
proprietari/chiriaşi ori în factura
individuală.
(2) Ajutoarele băneşti pentru suportarea
cheltuielilor suplimentare determinate de
creşterea preţului la gaze naturale se
stabilesc anual prin hotărâre de Guvern, în
funcţie de modificarea preţului acestora.
(3) Modalităţile de stabilire, de verificare,
de plată a ajutoarelor băneşti şi de
sancţionare sunt cele prevăzute de
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.162/1999 privind instituirea preţului
naţional de referinţă pentru energia termică
furnizată populaţiei prin sisteme
centralizate, precum şi pentru acordarea de
ajutoare băneşti pentru categoriile
defavorizate ale populaţiei.
(4) Acordarea ajutoarelor băneşti prevăzute
la alin.(1) se asigură din sume defalcate de
la bugetul de stat, alocate cu această
destinaţie bugetelor locale.�

Autor: deputaţii Paula Ivănescu şi
Gheorghe Barbu

4 (din ordonanţă)

Art.5. � În aplicarea
prezentei ordonanţe de
urgenţă, Ministerul Muncii
şi Solidarităţii Sociale şi,
respectiv, Ministerul
Industriei şi Resurselor pot

Se propune introducerea în Legea de
aprobare a unui text nou, ca pct.5, cu
următorul cuprins:
�5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
�Art.5. � În aplicarea prezentei ordonanţe
de urgenţă, Ministerul Administraţiei
Publice şi, respectiv, Ministerul Industriei
şi Resurselor pot emite precizări

S-a considerat că
elaborarea normelor
nu intră în
competenţa
Ministerului Muncii
şi Solidarităţii
Sociale.



emite precizări
metodologice care se vor
aproba prin ordin al
ministrului, cu avizul
Ministerului Finanţelor
Publice.

metodologice care se vor aproba prin ordin
al ministrului, cu avizul Ministerului
Finanţelor Publice.�

Autor: deputat Dumitru Buzatu

5 3. La articolul 6, alineatul
(1) litera c) va avea
următorul cuprins:
c) prevederile Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului
nr.195/2000 privind
scutirea de la plata taxelor
vamale, precum şi asupra
taxelor vamale pentru
instalaţii, echipamente,
utilaje şi părţi ale acestora,
know-how, precum şi
combustibili energetici
care sunt importaţi prin
credite externe contractate
cu garanţia statului de
companii şi societăţi
naţionale, instituţii publice
şi societăţi comerciale,
aprobată şi modificată prin
Legea nr.353/2001.
Abrogarea nu produce
efecte pentru combustibilii
energetici importaţi de
S.C. Termoelectrica,
prevedrile Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului
nr.195/2000 aplicându-se
în acest caz, prin excepţie,
până la 1 martie 2002.

Se propune reformularea textului după
cum urmează:
�6. La articolul 6, alineatul (1) va avea
următorul cuprins:
(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă se abrogă:
a) prevedrile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.62/2001 privind conversia
în acţiuni a unor sume datorate statului;
b) prevederile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.195/2000 privind scutirea de
la plata taxelor vamale, precum şi asupra
taxelor vamale pentru instalaţii,
echipamente, utilaje şi părţi ale acestora,
know-how, precum şi combustibili
energetici care sunt importaţi prin credite
externe contractate cu garanţia statului de
companii şi societăţi naţionale, instituţii
publice şi societăţi comerciale, aprobată şi
modificată prin Legea nr.353/2001.
Abrogarea nu produce efecte pentru
combustibilii energetici importaţi de S.C.
Termoelectrica, prevedrile Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.195/2000
aplicându-se în acest caz, prin excepţie,
până la 1 martie 2002.�

Autor: deputaţii Paula Ivănescu şi
Gheorghe Barbu

S-a eliminat textul
lit.a) deoarece
contravine textelor
adoptate la art.2-4 de
către Comisia pentru
muncă şi protecţie
socială.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
SMARANDA DOBRESCU ION MÎNZÎNĂ

Întocmit:
Consilier parl. Elena ANGHEL
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