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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
                Nr.27/88 
                5 aprilie 2006 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.184/2005 pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti 
populaţiei cu venituri reduse care utilizeză gaze naturale pentru încălzirea locuinţei, în vederea creşterii eficienţei 

consumului, siguranţei şi calităţii vieţii 
 
 

1. În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă 
şi protecţie socială a fost sesizată în fond, în procedură de urgenţă, în vederea examinării şi întocmirii raportului, cu proiectul de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.184/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care 
utilizeză gaze naturale pentru încălzirea locuinţei, în vederea creşterii eficienţei consumului, siguranţei şi calităţii vieţii, trimis 
cu adresa nr. PL.X 131 din 8 martie 2006. 
 
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere avizele: 

• Consiliului Legislativ (nr.1789/15.12.2005 - favorabil) 
• Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.119/15.03.2006 - favorabil) 
• Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.31/228/15.03.2006 - favorabil) 
• Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic (nr.26/754/15.03.2006 - favorabil) 
• Comisiei pentru industrii şi servicii (nr.23/39/23.03.2006 - favorabil). 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.184/2005.  
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Original
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Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor aprobarea proiectului de lege întrucât se impune amendarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.91/2005, având în vedere majorările preţului la gaze naturale şi ţinând cont de necesitatea sporirii 
siguranţei şi eficientizării consumului individual de gaze naturale pentru persoanele care utilizează la încălzirea locuinţei acest 
combustibil, în vederea creşterii calităţii vieţii de familie 

 
2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia 

României, republicată.  
 
3. La dezbaterea proiectului au participat, ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat: 
- d-na Doina Lica – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 
- d-na Ligia Medrea – director general, ANRGN 
- d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei  
- d-na Cristina Stroe – inspector, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. 
 
4. La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 19 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu 10 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă. 
 
5. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 2 martie 2006. 

 
6. Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 

 În urma dezbaterii în şedinţa din 28 martie 2006, Comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de lege. 
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I. Amendamente admise 
 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următorul amendament: 
 
 

Nr. 
crt. Text ordonanţa de urgenţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor propuse 
 

0 1 2 3 4 
 
1 

 
___ 

 
Titul legii 
 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.184/2005 
pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.91/2005 
privind instituirea Programului de 
acordare a unor ajutoare băneşti 
populaţiei cu venituri reduse care 
utilizează gaze naturale pentru 
încălzirea locuinţei, în vederea 
creşterii eficienţei consumului, 
siguranţei şi calităţii vieţii 
 

 
Nemodificat  

 

 
2 

 
___ 

 
Articol unic. -  Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.184 din 14 
decembrie 2005 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.91/2005 privind instituirea 
Programului de acordare a unor 
ajutoare băneşti populaţiei cu venituri 
reduse care utilizează gaze naturale 

 
Articol unic. -  Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.184 din 
14 decembrie 2005 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.91/2005 privind 
instituirea Programului de acordare a 
unor ajutoare băneşti populaţiei cu 
venituri reduse care utilizează gaze 
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0 1 2 3 4 
pentru încălzirea locuinţei, în vederea 
creşterii eficienţei consumului, 
siguranţei şi calităţii vieţii, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 1.171 din 23 decembrie 
2005. 
 

naturale pentru încălzirea locuinţei, 
în vederea creşterii eficienţei 
consumului, siguranţei şi calităţii 
vieţii, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 1.171 din 
23 decembrie 2005, cu următoarea 
modificare: 
 

 
 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă, ca 
urmare a modificării aduse 
prin prezentul raport. 

 
3 

 
Titlul ordonanţei de urgenţă 
 
Ordonanţă de urgenţă pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.91/2005 privind 
instituirea Programului de acordare a 
unor ajutoare băneşti populaţiei cu 
venituri reduse care utilizează gaze 
naturale pentru încălzirea locuinţei, 
în vederea creşterii eficienţei 
consumului, siguranţei şi calităţii 
vieţii 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

 
4 

 
Art.I. - Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.91/2005 privind 
instituirea Programului de acordare a 
unor ajutoare băneşti populaţiei cu 
venituri reduse care utilizează gaze 
naturale pentru încălzirea locuinţei, 
în vederea creşterii eficienţei 
consumului, siguranţei şi calităţii 
vieţii, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.643 din 20 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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0 1 2 3 4 
iulie 2005, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.291/2005, 
se modifică după cum urmează:  
 

 
5 

 
1. Alineatul (3) al articolului 2 va 
avea următorul cuprins:  
"(3) Ajutorul bănesc se acordă sub 
formă de bonuri valorice, în cuantum 
diferenţiat, după cum urmează:  
a) în sumă de 1.500 lei (RON), în 
cazul achiziţionării, instalării şi 
punerii în funcţiune a unei centrale 
termice individuale;  
b) în sumă de 300 lei (RON), în 
cazul achiziţionării şi montării unui 
arzător automatizat."  
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

 
6 

 
2. Alineatul (4) al articolului 2 va 
avea următorul cuprins:  
"(4) Sumele prevăzute la alin.(3) se 
majorează prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
Ministerului Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei."  
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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3. Alineatul (1) al articolului 4 va 
avea următorul cuprins:  
"Art. 4. - (1) Ajutorul bănesc se 
acordă numai în cazul în care 
achiziţionarea, instalarea şi punerea 

 
Nemodificat  

 
- La articolul I punctul 3, alineatul 
(1) al articolului 4 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:  
“Art. 4. - (1) Ajutorul bănesc se 
acordă numai în cazul în care 

 
 
 
 
S-a eliminat termenul 
„achiziţionarea” pentru a nu 
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0 1 2 3 4 
în funcţiune a unei centrale termice 
sau, după caz, a arzătoarelor 
automatizate se realizează prin firme 
autorizate în condiţiile legii să 
efectueze aceste activităţi, denumite 
în continuare firme autorizate."  
 

instalarea şi punerea în funcţiune a 
unei centrale termice sau, după caz, a 
arzătoarelor automatizate, se 
realizează prin firme autorizate în 
condiţiile legii să efectueze aceste 
activităţi, denumite în continuare 
firme autorizate.” 
 
Autor: d-na deputat Adina Vălean şi 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

îngrădi dreptul cetăţenilor 
de a-şi achiziţiona centrală 
termică sau arzătoare 
automatizate indiferent de 
sursă, inclusiv din 
străinătate sau numai de la 
firme care asigură toate cele 
trei activităţi, respectiv 
achiziţionare, instalare şi 
punere în funcţiune. 

 
8 

 
Art. II. - Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.91/2005 privind 
instituirea Programului de acordare a 
unor ajutoare băneşti populaţiei cu 
venituri reduse care utilizează gaze 
naturale pentru încălzirea locuinţei, 
în vederea creşterii eficienţei 
consumului, siguranţei şi calităţii 
vieţii, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.643 din 20 
iulie 2005, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 291/2005, 
cu modificările aduse prin prezenta 
ordonanţă de urgenţă, se va republica 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, după aprobarea acesteia prin 
lege, dându-se textelor o nouă 
numerotare.  
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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II. Amendamente respinse 

 
În cursul dezbaterii, Comisia a respins următorul amendament: 

 
Nr. 
crt. Text iniţial Amendamentul propus  

 şi autorul acestuia Motivarea amendamentelor Camera  
Decizională 

 
0 1 2 3 4 
 
1 

 
Articolul 2, alineatul (1) din 
O.U.G. nr.91/2005 
 
Art.2. - (1) În perioada 
2005-2008 se acordă un 
ajutor bănesc pentru 
acoperirea unei părţi din 
cheltuielile cu 
achiziţionarea, instalarea şi 
punerea în funcţiune a unei 
centrale termice individuale 
sau, după caz, a unui arzător 
automatizat, denumit în 
continuare ajutor bănesc. 
 

 
D-l deputat Ioan Bivolaru şi d-l deputat 
Iulian Iancu (PSD) propun 
reformularea textului alin.(1) al art.2 
după cum urmează: 
“Art.2. - (1) În perioada 2005-2008 se 
acordă un ajutor bănesc pentru 
acoperirea unei părţi din cheltuielile cu 
achiziţionarea, instalarea şi punerea în 
funcţiune a unei centrale termice 
individuale noi şi cu randament de 
ardere de minim 90%, sau, după caz, 
a unui arzător automatizat nou, 
denumit în continuare ajutor bănesc. 
 

 
a) Argumente pentru susţinere 
Pentru a creşte eficienţa consumului prin 
reducerea cantităţii de gaze naturale arse, 
se impune ca ajutorul bănesc să se acorde 
pentru centrale termice performante şi 
arzătoare noi. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Condiţiile tehnice minimale, obligatorii, 
care trebuie îndeplinite de echipamentele 
ce urmează a fi achiziţionate, instalate şi 
puse în funcţiune, sunt specificate în 
anexa 4 la HG nr. 1249/2005 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 91/2005. 
 
 
 
 

 
Camera 

Deputaţilor 
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0 1 2 3 4 
 
2 

 
3. Alineatul (1) al 
articolului 4 va avea 
următorul cuprins:  
"Art. 4. - (1) Ajutorul 
bănesc se acordă numai în 
cazul în care achiziţionarea, 
instalarea şi punerea în 
funcţiune a unei centrale 
termice sau, după caz, a 
arzătoarelor automatizate se 
realizează prin firme 
autorizate în condiţiile legii 
să efectueze aceste 
activităţi, denumite în 
continuare firme 
autorizate."  
 

 
D-l deputat Istvan Antal (UDMR), d-l 
deputat Cristian Boureanu (PNL), d-l 
deputat Ioan Bivolaru, Iulian Iancu 
(PSD) şi d-l deputat Constantin Petrea 
(PD) propun reformularea textului 
punctului 3 după cum urmează: 
“3. Alineatul (1) al articolului 4 va 
avea următorul cuprins:  
"Art. 4. - (1) Ajutorul bănesc se acordă 
numai în cazul în care instalarea şi 
punerea în funcţiune a unei centrale 
termice noi şi cu randament de 
ardere de minim 90%,sau, după caz, a 
arzătoarelor automatizate noi se 
realizează prin firme autorizate în 
condiţiile legii să efectueze aceste 
activităţi, denumite în continuare firme 
autorizate." 

 
a) Argumente pentru susţinere 
Pentru a creşte eficienţa consumului prin 
reducerea cantităţii de gaze naturale arse, 
se impune ca ajutorul bănesc să se acorde 
pentru centrale termice performante şi 
arzătoare noi. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
A fost preluat parţial (poziţia 7 de la 
amendamente admise). 
Condiţiile tehnice minimale, obligatorii, 
care trebuie îndeplinite de echipamentele 
ce urmează a fi achiziţionate, instalate şi 
puse în funcţiune, sunt specificate în 
anexa 4 la HG nr. 1249/2005 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 91/2005. 
 

 
Camera 

Deputaţilor 

 
PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

 Stelian DUŢU      Rovana PLUMB 
 
 
 
Întocmit,  
Consilier Adriana Emilia Breazu 




