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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

 

Comisia pentru industrii    Comisia pentru administrație publică 
și servicii      și amenajarea teritoriului 

     Nr. 4c-3/50/2020          Nr. 4c-7/53/2020 
 
 

București, 12.04.2022 
 
 

 
 

BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 

    
 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege 

privind completarea art.7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, transmis 

cu adresa nr. P.L.x. 35 din 17 februarie 2020. 

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, 

și ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 

decizională. 

      

 

  PREȘEDINTE,      PREȘEDINTE, 

        SÁNDOR BENDE               SIMONA BUCURA-OPRESCU 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 
 

 
Comisia pentru industrii    Comisia pentru administrație publică 

   și servicii      și amenajarea teritoriului 
     Nr. 4c-3/50/2020           Nr. 4c-7/53/2020 

 
 

București, 12.04.2022 
 
 
 

R A P O R T     C O M U N  
asupra proiectului de Lege privind completarea art.7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală 

 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu 
proiectul de Lege privind completarea art.7 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală,  transmis cu adresa nr. 
P.L.x. 35 din 17 februarie 2020.  
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr.905/29.10.2019, avizează favorabil propunerea 
legislativă, cu observaţii şi propuneri. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în condițiile 
articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituția României, republicată. 
 Guvernul României prin adresa nr. 173/31.01.2020 nu susține adoptarea acestei inițiative 
legislative. 
 Consiliul Economic și Social, prin adresa nr. 5318/15.10.2019, avizează favorabil 
prezentul proiect de act normativ. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea alin. (1) al art.7 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/2013, cu o nouă literă, respectiv lit.o). Intervenţia 
legislativă vizează introducerea în categoria lucrărilor care pot fi finanţate prin intermediul 
Programului naţional de dezvoltare locală, a celor privind realizarea, extinderea, reabilitarea, 
modernizarea sau valorificarea sistemelor de distribuţie a apei geotermale, precum şi pentru 
construirea de bazine de înot şi parcuri acvatice. 

În conformitate cu prevederile art.62 și ale art. 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru industrii şi 
servicii și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat proiectul 
de lege în ședințe separate.  

Membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat 
proiectul de lege în ședința din 15.02.2022. La lucrările comisiei au participat deputaţi conform 
listei de prezenţă.  
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În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea proiectului de 
lege cu amendamente respinse. 

La dezbaterile care au avut loc a participat, în calitate de invitat, în conformitate cu 
prevederile art. 56 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, domnul Claudiu Răcuci – secretar de stat în cadrul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 

Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în ședința din 
12.04.2022. La lucrările comisiei au participat deputaţi conform listei de prezenţă.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru industrii și servicii 
au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea proiectului de lege cu amendamente respinse. 
 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu 
majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților respingerea proiectul de Lege 
privind completarea art.7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru 
aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală cu amendamente respinse prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din prezentul raport comun, din următoarele considerente: 
 1. În cadrul ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației este în curs de 
derulare Programul multiannual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, 
retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie 
termică a localităților; 
 2. Conform punctului de vedere al Guvernului, folosirea apei termale pentru „construirea 
de bazine de înot și parcuri acvatice” se poate încadra în domeniul specific reglementat la art. 7 
lit. l), nefiind necesar ca PNDL să fie completat cu un nou domeniu. 
 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 
alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 

 
 
 

  PREȘEDINTE,      PREȘEDINTE, 

          SÁNDOR BENDE                   SIMONA BUCURA-OPRESCU 

 

 

  SECRETAR,       SECRETAR, 

         OANA-MARCIANA ÖZMEN       OANA-ALEXANDRA CAMBERA  
 
 
 
 
 
Șef birou, Cristina Neicu        Șef serviciu, Cristian Bitea 

 

         Consilier parlamentar, Beatrice Meianu 
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Anexa 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
Nr. 
Crt. 

OUG nr. 28/2013 Text Senat Amendamente respinse/autor Motivarea 
1. Pentru susținere 

2. Pentru respingere 

Cameră 
decizională 

1.   Titlul Legii 
LEGE 

privind completarea art.7 
alin.(1) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului 
nr.28/2013 pentru aprobarea 

Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală 

  Camera 
Deputaților 

2.   Articol unic. – Articolul 7 
alineatul (1) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 28/2013 
pentru aprobarea Programului 
national de dezvoltare locală, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 230 din 22 
aprilie 2013, aprobată prin Legea 
nr. 89/2015, cu modificările și 
completările ulterioare, se 
completează după cum urmează: 

Articol unic. – La articolul 7 alineatul (1) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013 
pentru aprobarea Programului național de 
dezvoltare locală, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 22 
aprilie 2013, aprobată prin Legea nr. 89/2015, 
cu modificările și completările ulterioare, după 
litera o) se introduce o nouă literă, litera p) 
cu următorul cuprins:  
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 

1. Tehnică legislativă 
2. Respins prin vot 
întrucât Comisia a 
adoptat un raport de 
respingere 

Camera 
Deputaților 

3.  Art. 7 – (1) Obiectivele 
de investiţii care pot fi 
finanţate în cadrul 
programului trebuie să 
se încadreze în cel 
puţin unul din 
următoarele domenii 
specifice: 

- după litera n) se introduce o 
nouă literă, lit. o), cu următorul 
cuprins: 
„o) realizare/extindere/reabilitare/ 
modernizare/valorificare a 
sistemelor de distribuție a apelor 
geotermale, construire bazine de 
înot și parcuri acvatice.” 

„p) realizare/extindere/reabilitare/ 
modernizare/valorificare a sistemelor de 
extracţie, de captare, de distribuție, construire 
bazine de înot, baze de tratament şi parcuri 
acvatice pentru exploatarea apelor 
geotermale, apelor sărate sau altor 
ape/nămoluri cu proprietăţi curative, 
precum și a mofetelor.” 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 

1. Investiţiile derulate prin 
PNDL trebuie să pună în 
valoare bogăţiile naturale în 
scopul exploatării economice 
şi pentru sănătate a acestora. În 
forma iniţială se permite 
alocarea fondurilor şi spre 
obiective care nu au legatură 
cu exploatarea apelor 
geotermale, domeniul 
exploatării apelor geotermale 
putând fi marginal în cadrul 
PNDL. 
2. Respins prin vot întrucât 
Comisia a adoptat un raport de 
respingere 

Camera 
Deputaților 

 
 


