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A V I Z 
asupra 

Propunerii legislative pentru modificarea 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, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată, spre avizare, cu Propunerea legislativă pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în 
perioada sezonului rece, trimisă cu adresa nr. Plx. 136 din 13 martie 2019, înregistrată în 
cadrul Comisiei juridice sub nr. 4c-13/235/2019.  

            Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu prevederile art. 
75 din  Constituţia  României,  republicată  şi  ale  art.  92  alin. (9) pct. 2 din  
Regulamentul  Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Senatul a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din data de 11 martie 2019.  
            Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de 
urgenţă nr.70/2011, în sensul majorării cuantumului ajutoarelor lunare acordate 
consumatorilor vulnerabili care utilizează, pentru încălzirea locuinţei în perioada sezonului 
rece, gaze naturale şi combustibili solizi sau petrolieri, precum şi creşterea plafonului de 
venituri până la care se acordă acest ajutor. 

În şedinţa din data de 2 aprilie 2019, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat propunerea 
legislativă supusă avizării şi au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 
1199 din 19.12.2018 şi punctul de vedere favorabil al Consiliului Economic si Social nr. 
6231 din 04.12.2018 
           În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
majoritate de voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative. 
           În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor organice. 
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