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INDUSTRII SI SERVICII 
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 COMISIA PENTRU BUGET, 
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BIROUL PERMANENT 
 AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege privind 
măsuri de diminuare a arieratelor persoanelor fizice şi asociaţiilor de proprietari, cu 
care Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au 
fost sesizate în fond cu adresa Biroului permanent nr. PLx 384 din 17 iunie 2008 . 
 

 

 

 
   
     PREŞEDINTE,                   PREŞEDINTE, 
 
 
       Iulian IANCU                 Viorel ŞTEFAN 
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FINANŢE ŞI BĂNCI 
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RAPORT  COMUN 
 
 

 asupra proiectului de Lege privind măsuri de diminuare a arieratelor 
persoanelor fizice şi asociaţiilor de proprietari 

 
 

 Cu adresa nr. PLx 384 din 17 iunie 2008, Biroul Permanent conform art. 95  
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat pentru examinare şi 
avizare în fond, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru  buget, finanţe şi 
bănci, cu proiectul de Lege privind măsuri de diminuare a arieratelor persoanelor 
fizice şi asociaţiilor de proprietari. 

Consiliul Legislativ, a avizat favorabil  propunerea legislativă, cu unele 
observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 234 din 4 martie 2008. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege,  în 
şedinţa din 19 mai 2008.  

Consiliul Economic şi Social avizează negativ proiectul de Lege, conform 
avizului nr 527 din 17.03.2008.  

Guvernul României, cu actul nr.823 din 31 martie 2008, a comunicat că nu 
susţine proiectul de Lege.  

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic a avizat favorabil proiectul de Lege, aviz transmis cu adresa nr.26/2827 din 
25.08.2008. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri pentru 
ca persoanele fizice şi asociaţiile de proprietari care au întârzieri la plata serviciilor de 
energie termică, apă caldă menajeră şi apă – canalizare să fie sprijinite printr-un 
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program de eşalonare a datoriilor pe o perioadă de cel mult 3 ani, dacă achită la 
termen factura curentă şi sunt respectate graficele de eşalonare a datoriilor restante. 

În conformitate cu art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în şedinţa 
din 26 februarie 2009. La lucrări au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 28 deputaţi 
membri ai comisiei. 

Comisia pentru  buget, finanţe şi bănci a dezbătut proiectul de lege în şedinţa 
comisiei din data de 3 martie 2009. La lucrări au fost prezenţi 29 deputaţi din totalul 
de 31 deputaţi membri ai comisiei. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât să propună 
plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de lege , din următoarele 
considerente: 

- subvenţiile ar urma să fie plătite din bugetele locale, fapt ce ar diminua 
bugetele proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale; 
-  textul propunerii legislative nu respectă regulile şi rigorile stabilite de  Legea 
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative (de exemplu, nu sunt precizate criteriile pe baza cărora ar urma să fie 
selecţionaţi beneficiarii ) 
 
În raport de obiectul şi conţinutul său proiectul de Lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 
Potrivit prevederilor Constituţiei României, republicată, Camera decizională 

pentru acest proiect de Lege este Camera Deputaţilor. 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,                           PREŞEDINTE,                            
Iulian IANCU                                   Viorel  ŞTEFAN 

 
 

        
 
 
           SECRETAR,                                 SECRETAR,  

        Mircea MARIN                                    Iuliu NOSA 
 
 
 
 
 

Consilier: Viorica PETRAŞCU                                                                                      Consilier: Giorgiana ENE 
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