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AVIZ 

 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 56/2012 pentru modificarea alin. (1) al art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 
36/2006  privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de 

alimentare cu energie termică a populaţiei 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2012 pentru modificarea alin. (1) al art. 5 
din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006  privind unele măsuri pentru funcţionarea 
sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, trimis cu adresa nr. 
PL x 30 din 18 februarie 2013 şi înregistrat cu nr. 31/210 din 19 februarie 2013. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale 
art. 92 alin. (8) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din 26 februarie 2013. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare aprobarea ordonanţei de 
urgenţă în scopul acordării posibilităţii ca sumele alocate de la bugetele locale pentru 
compensarea diferenţei de preţ al energiei termice (sprijin pentru populaţie) să se poată 
acorda în avans de către ordonatorii principali de credite, producătorilor/furnizorilor de 
energie termică către populaţie, în vederea achitării, de asemenea, în avans a consumului 
de gaze naturale, în situaţia în care contractul încheiat prevede astfel de plăţi şi nu numai 
în cazul în care achitarea în avans conduce la obţinerea unui preţ avantajos al gazelor 
naturale achiziţionate. 

Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea 
de motive şi avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ nr. 
794 din 10 octombrie 2012.  

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate  de voturi, avizarea favorabilă a acestei iniţiative legislative.  

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă  face parte 
din categoria legilor ordinare.  
 
 
                              PREŞEDINTE,                        SECRETAR, 
 
                        Nicolae-Ciprian NICA          Gabriel ANDRONACHE 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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