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Nr. 4c-7/154 

 
  

RAPORT  COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie 

socială în perioada sezonului rece 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate, prin 
adresa nr. PLx 98/2015 din 2 martie 2015, cu dezbaterea pe fond, în 
procedură obişnuită, a proiectului de Lege pentru completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială 
în perioada sezonului rece.   

 
La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere:  

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.799/08.07.2014) 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/237/10.03.2015) 
• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci  

(nr.4c-2/2818/27.05.2015) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru industrii şi servicii  

(nr.4c-3/56/03.03.2015) 
• punctul de vedere, favorabil, al Guvernului (nr.234/19.02.2015). 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare introducerea 

art.121 în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2011 
privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată 
prin Legea nr.92/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul 
accesului la ajutorul pentru încălzire şi pentru cei care sunt deconectaţi de 
la reţeaua de alimentare cu energie termică, pentru spaţiile aflate în 
proprietate indiviză, instituind un tratament egal faţă de cei care nu s-au 
deconectat şi beneficiază de acest ajutor. 
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În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 
Comisiile au dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate.  

La şedinţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului din data de 19 mai 2015 au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul 
de 22 membri. Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
adoptarea proiectului de lege în forma prezentată. La dezbateri au 
participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, din partea Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice: 

� d-na Sirma Caraman - Secretar de Stat 
� d-l Cristian Stamatiade – director 
� d-na Anca Ginavar – şef serviciu 
� d-na Cătălina Şuta – şef serviciu. 
 
La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data de 6 

octombrie 2015 şi-au înregistrat prezenţa 23 deputaţi din totalul de 24 
membri ai comisiei. Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
adoptarea proiectului de lege în forma prezentată. La dezbateri a 
participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, d-l Doru Ciocan – preşedintele Autorităţii Naţionale de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice. 

 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 23 februarie 

2015. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor. 

 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisiile propun Plenului Camerei 
Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 
 
 

PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon     Victor Paul Dobre 
 
 
 
 
SECRETAR,      SECRETAR,   
Mihăiţă Găină     Radu Babuş  

    
             

 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Decebal Stănescu    Consilier parlamentar Elena Hrincescu 
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