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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
Bucureşti, 9 iunie 2011 

Nr. 27/275 
 
 

R A P O R T  D E  Î N L O C U I R E 

asupra proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2010 pentru 

modificarea şi completarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare 

pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice 

 

 
În temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu modificările şi completările ulterioare,  proiectul de 

Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi 

populaţiei pentru plata energiei termice a fost retrimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială în vederea întocmirii 

unui nou raport, cu adresa nr. PLx 680 din 18 mai 2011. 

Menţionăm că prezentul raport înlocuieşte raportul cu nr. 27/735 din 8 februarie 2011 şi raportul suplimentar cu 

nr. 27/45 din 12 aprilie 2011. 

 

 



La întocmirea prezentului raport  Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1138/21.09.2010) 

• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.2251/21.10.2010) 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, în forma prezentată de Guvern 

(nr.31/1050/24.11.2010) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, în forma 

prezentată de Guvern (nr.26/1735/08.12.2010) 

• avizul Comisiei pentru industrii şi servicii (nr.23/323/17.12.2010). 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor norme în baza cărora, la stabilirea veniturilor 

familiei sau persoanei singure, în vederea acordării ajutorului de încălzire pentru cele trei sisteme de încălzire, respectiv 

energie termică în sistem centralizat, gaze naturale sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, să fie luate în 

considerare toate veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererilor, cu excepţia burselor de studiu şi sociale şi al 

sprijinului financiar acordat elevilor în cadrul programului „Bani de liceu”. 

 

Prin conţinutul său normativ, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 7 iunie 2011   au participat, în conformitate cu prevederile 

art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, doamna Mihaela Grecu, director în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale  şi doamna Ioana Hanganu Cucu, consilier în cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 
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La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 de deputaţi, din totalul de 27 membri  ai comisiei. 

Raportul de înlocuire al  comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă şi o abţinere). 

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 16 noiembrie 2010.  

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, 

şi ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune adoptarea cu amendamente a proiectului de Lege privind 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2010 pentru modificarea şi completarea  Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei 

pentru plata energiei termice, după cum urmează: 
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I. AMENDAMENTE ADMISE: 
 

 
Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

 
1. 

 
__ 

 
Titlul legii 
 
Lege privind respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.86/2010 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.5/2003 privind 
acordarea de ajutoare pentru 
încălzirea locuinţei, precum şi a unor 
facilităţi populaţiei pentru plata 
energiei termice 
 

 
Titlul legii 
 
Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 
86/2010 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 5/2003 privind 
acordarea de ajutoare pentru 
încălzirea locuinţei, precum şi a 
unor facilităţi populaţiei pentru plata 
energiei termice 
 
Autori: deputaţii Ioan Botiş, Claudia 
Boghicevici, Cornel Ghiţă, Iulian 
Vladu, Florian Geantă, Samoil Vîlcu, 
Gelu Vişan, Daniel Bărbulescu, 
Mihai Popescu, Kerekes Karoly, Pal 
Arpad, Răzvan Ţurea 
 

 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă, având în 
vedere că, la Senat, 
proiectul de Lege de 
aprobare a 
Ordonanţei de 
urgenţă a 
Guvernului 
nr.86/2010 a fost 
respins. 

 
2. 

 
__ 

 
Articol unic. - Se respinge 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.86 din 20 septembrie 2010 pentru 
modificarea şi completarea 
ordonanţei de urgenţă a guvernului 
nr.5/2003 privind acordarea de 
ajutoare pentru încălzirea locuinţei, 
precum şi a unor facilităţi populaţiei 
pentru plata energiei termice, 

 
Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 86 din 
20 septembrie 2010 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 5/2003 privind acordarea de 
ajutoare pentru încălzirea locuinţei, 
precum şi a unor facilităţi populaţiei 
pentru plata energiei termice, 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

publicată în monitorul oficial al 
României, Partea I, nr.662 din 17 
septembrie 2010. 

publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.662 din 17 
septembrie 2010, cu următoarea 
modificare: 
 
Autori: deputaţii Ioan Botiş, Claudia 
Boghicevici, Cornel Ghiţă, Iulian 
Vladu, Florian Geantă, Samoil Vîlcu, 
Gelu Vişan, Daniel Bărbulescu, 
Mihai Popescu, Kerekes Karoly, Pal 
Arpad, Răzvan Ţurea 
 

 
3. 

 
Titlul ordonanţei 
 
Ordonanţă de urgenţă pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.5/2003 privind 
acordarea de ajutoare pentru 
încălzirea locuinţei, precum şi a 
unor facilităţi populaţiei pentru 
plata energiei termice 
 

 
__ 

 
Nemodificat 

 

 
4. 
 

 
Art.I. - Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.5/2003 privind 
acordarea de ajutoare pentru 
încălzirea locuinţei, precum şi a 
unor facilităţi populaţiei pentru 
plata energiei termice, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.119 din 25 februarie 
2003, aprobată prin Legea 

 
__ 

 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

nr.245/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după 
cum urmează: 
 

 
5. 

 
1. Alineatul (4) al articolului 
162, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"(4) La stabilirea venitului net 
mediu lunar pe membru de 
familie şi, după caz, al 
persoanei singure, se iau în 
calcul toate veniturile nete 
realizate de membrii acesteia în 
luna anterioară depunerii 
cererii, inclusiv cele care provin 
din drepturi de asigurări sociale 
de stat, asigurări de şomaj, 
obligaţii legale de întreţinere, 
indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare 
cu caracter permanent şi alte 
creanţe legale, cu excepţia 
burselor de studiu şi a burselor 
sociale, precum şi a sprijinului 
financiar prevăzut de Hotărârea 
Guvernului nr.1.488/2004 
privind aprobarea criteriilor şi a 
cuantumului sprijinului financiar 
ce se acordă elevilor în cadrul 
Programului naţional de 
protecţie socială «Bani de 
liceu», cu modificările şi 
completările ulterioare." 

 
__ 

 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

 
6. 

 
2. După alineatul (4) al 
articolului 162, se introduc două 
alineate noi, alin. (41) şi (42) cu 
următorul cuprins: 
„(41) Dacă familia sau persoana 
singură are în proprietate cel 
puţin unul din bunurile cuprinse 
în Anexa nr.3 la prezenta 
ordonanţă de urgenţă, nu 
beneficiază de ajutor pentru 
încălzirea locuinţei. 
(42) La completarea cererii şi 
declaraţiei pe propria 
răspundere privind componenţa 
familiei şi veniturile acesteia, 
solicitantul ajutorului social are 
şi obligaţia declarării bunurilor 
prevăzute la art.(41).” 
 

 
__ 

 
Nemodificat 

 

 
7. 

 
3. Alineatul (4)al articolului  
1612,  se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"(4) La stabilirea venitului net 
mediu lunar pe membru de 
familie şi, după caz, al 
persoanei singure, se iau în 
calcul toate veniturile realizate 
de membrii acesteia în luna 
anterioară depunerii cererii, 
prevederile art. 16  alin. (4)-
(4 ) aplicându-se 
corespunzător." 

2

2

 
__ 

 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

  
4. Articolul 1616 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

8. 

"Art.16 . - 16 (1) Pentru 
verificarea veridicităţii datelor 
înscrise în declaraţiile pe propria 
răspundere privind componenţa 
familiei şi veniturile acesteia, 
primarii dispun efectuarea prin 
sondaj de anchete sociale. 
Anchetele sociale pot fi 
efectuate şi la sesizarea unor 
terţi. 
 
(2) Anchetele sociale prevăzute 
la alin. (1) se efectuează, după 
cum urmează: 
a) pentru minimum 20% din 
numărul beneficiarilor, în cazul 
unităţilor administrativ-
teritoriale cu un număr de până 
la 20.000 de locuitori; 
b) pentru minimum 15% din 
numărul beneficiarilor, în cazul 
unităţilor administrativ-
teritoriale cu un număr între 
20.001 şi 50.000 de locuitori; 
c) pentru minimum 8% din 
numărul beneficiarilor, în cazul 
unităţilor administrativ-
teritoriale cu un număr între 
50.001 şi 100.000 de locuitori; 
d) pentru minimum 3% din 
numărul beneficiarilor, în cazul 

 
__ 

 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

unităţilor administrativ-
teritoriale cu un număr de peste 
100.001 locuitori. 
(3) În situaţia în care familia 
sau persoana singură 
beneficiară de ajutor pentru 
încălzirea locuinţei refuză să 
furnizeze informaţiile şi 
documentele necesare pentru 
întocmirea anchetei sociale sau 
în urma anchetelor sociale 
efectuate prin sondaj se 
constată că la completarea 
cererii şi declaraţiei pe propria 
răspundere privind componenţa 
familiei şi veniturile acesteia nu 
a declarat corect numărul 
membrilor de familie şi/sau nu a 
completat lista bunurilor aflate 
în proprietate conform 
dispoziţiilor art. 162 alin. (42), 
dreptul la ajutorul pentru 
încălzirea locuinţei încetează 
începând cu luna următoare, iar 
sumele plătite necuvenit cu 
acest titlu se recuperează în 
condiţiile legii. 
(4) În situaţia prevăzută la 
alin.(3), dacă se constată că 
fapta titularului constituie 
infracţiune, primarul are 
obligaţia să sesizeze organul de 
urmărire penală." 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

9.  
5. Art.1617 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
“Art.1617 - (1) Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale 
monitorizează şi controlează 
prin personalul împuternicit şi 
prin instituţiile abilitate din 
subordine aplicarea prevederilor 
prezentei ordonanţe de urgenţă 
cu privire la acordarea 
ajutorului pentru încălzirea 
locuinţei. 
(2) La solicitarea agenţiilor 
teritoriale, primarii, 
furnizorii/distribuitorii de 
energie termică şi gaze 
naturale, precum şi celelalte 
instituţii implicate au obligaţia 
de a furniza date şi informaţii cu 
privire la aplicarea prevederilor 
prezentei ordonanţe de 
urgenţă." 
 

 
__ 

 
Nemodificat 

 

  
10. 6. Articolul 21 se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 
"Art.21. - (1) Nerespectarea 
dispoziţiilor art. 15 alin. (1) şi 
(2), art. 16  alin. (1), (2), (4 ) 2 2

şi alin. (5)-(7), art. 16  alin. 4

(1), (2), alin. (4)-(6) şi alin. (9), 
ale art. 16 , 16 , art. 16  alin. 6 7 8

(1), art. 16  alin. (1), (4) şi 10

 
__ 

 
Nemodificat 
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crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

(8), ale art. 16  alin. (3) şi (8), 12

ale art. 16  alin. (7) şi ale art. 13

16  alin. (1) şi (2) constituie 16

contravenţie şi se sancţionează 
cu amendă de la 1.000 lei la 
10.000 lei. 
(2) Constatarea contravenţiilor 
şi aplicarea sancţiunilor se fac 
de către: 
a) organele cu atribuţii de 
control ale Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale 
pentru nerespectarea 
dispoziţiilor art. 15 alin. (1) şi 
(2), art. 16  alin. (1), alin. (42) 2

şi alin. (5)-(7), art. 16  alin. 4

(1), (2), alin. (4)-(6) şi alin. (9), 
ale art. 16 , 16 , art. 16  alin. 6 7 8

(1), art. 16  alin. (1), (4) şi 10

(8), ale art. 16  alin. (3) şi (8), 12

ale art. 16  alin. (7) şi ale art. 13

16  alin. (1) şi (2); 16

b) organele cu atribuţii de 
control ale autorităţii 
administraţiei publice locale 
pentru nerespectarea 
dispoziţiilor art.16  alin.(1), (2), 4

(4), (5) şi (9), art. 16 , 16 , art. 6 7

16  alin.(1). 8

(3) În situaţia în care sesizarea 
nerespectării dispoziţiilor art.16  4

alin. (1), (2), (4), (5) şi (9), art. 
16 , 16 , art. 16  alin. (1) şi 6 7 8

aplicarea sancţiunilor prevăzute 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

în comun la alin.(2) se 
realizează de către unul dintre 
organele de control prevăzute la 
alin.(2), la verificarea efectuată 
de celălalt organ de control, în 
raportul de inspecţie sau de 
control se va consemna acest 
fapt şi nu vor fi aplicate din nou 
sancţiunile prevăzute la alin.(1). 
(4) Încasarea de către furnizorii 
de energie termică a sumelor de 
la titularii de contract de 
furnizare a energiei termice, 
precum şi a fondurilor de la 
bugetul de stat şi bugetele 
locale, acordate conform legii, în 
alte conturi decât cele tip 
ESCROW constituie contravenţie 
şi se sancţionează în 
conformitate cu prevederile 
art.1 alin.(4) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 
115/2001 privind reglementarea 
unor măsuri de asigurare a 
fondurilor necesare în vederea 
furnizării energiei termice şi a 
gazelor naturale pentru 
populaţie, aprobată cu 
modificări prin Legea 
nr.84/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
(5) Constatarea contravenţiilor 
şi aplicarea sancţiunilor 
prevăzute la alin.(4) se fac de 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

către organele de control ale 
Ministerului Finanţelor Publice." 
 

 
11. 

 
7. După anexa nr.2 se introduce 
o nouă anexă, anexa nr. 3, 
având cuprinsul prevăzut în 
anexa la prezenta ordonanţă de 
urgenţă. 
 

 
__ 

 
Nemodificat 

 

 
Art.II. - Pentru sezonul rece 1 
noiembrie 2010-31 martie 
2011, termenele prevăzute la 
art. 15 alin. (1) şi (2), art. 161, 
art. 162 alin. (5) şi la art. 164 
alin. (1), (4) şi (5) din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 5/2003, aprobată 
prin Legea nr. 245/2003, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se prelungesc cu 
maximum 20 de zile lucrătoare. 
 

 
__ 

 
Nemodificat 

  
12. 

  
Art.III. - Prevederile art. I se 
aplică începând cu sezonul rece 
1 noiembrie 2010-31 martie 
2011. 
 

 
__ 

 
Nemodificat 

 
13. 

 
14. 

 
Art.IV. - În termen de 30 zile 
de la aprobarea prezentei 
ordonanţe de urgenţă, 

 
__ 

 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale va supune 
spre aprobare Guvernului 
proiectul de hotărâre pentru 
modificarea şi completarea 
Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 5/2003 privind 
acordarea de ajutoare pentru 
încălzirea locuinţei, precum şi a 
unor facilităţi populaţiei pentru 
plata energiei termice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului 
nr.1.350/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 

 
15. 

 
Art.V. - Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.5/2003 privind 
acordarea de ajutoare pentru 
încălzirea locuinţei, precum şi a 
unor facilităţi populaţiei pentru 
plata energiei termice, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 119 din 25 
februarie 2003, aprobată prin 
Legea nr.245/2003, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu cele 
aduse prin prezenta ordonanţă 
de urgenţă, se va republica, 

 
__ 

 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

după aprobarea acesteia prin 
lege, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 
 

 
16. 

 
Anexă 
(Anexa nr.3 la Ordonanţa de 
urgentă a Guvernului nr. 
5/2003) 
 

LISTA 
cuprinzând bunurile ce conduc 

la excluderea acordării 
ajutorului pentru încălzirea 

locuinţei 
 
 
 BUNURI IMOBILE: 
- clădiri sau alte spaţii locative 
în afara locuinţei de domiciliu 
sau alte imobile aflate în 
proprietate, cu excepţia 
locuinţei de domiciliu. 
 
 BUNURI MOBILE: 
 
1. mijloace de transport*): 
autoturisme care depăşesc 
1.600 cmc, autoutilitare, 
autocamioane de orice fel şi 
remorci, şalupe, bărci cu motor, 
scutere de apă, iahturi, 
autobuze, microbuze; 
 

 
__ 

 
- La Anexă, BUNURI MOBILE, 
punctul 1 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
1.mijloace de transport*): 
autoturism care depăşeşte 1.600 
cmc, autoutilitară, autocamion 
de orice fel şi remorcă, şalupă, 
barcă cu motor, scuter de apă, 
iaht, autobuz, microbuz. 
 
Autor: d-l deputat Iulian Vladu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întrucât deţinerea 
unuia din mijloacele 
de transport 
enumerate nu 
îndreptăţeşte 
persoana singură 
sau familia de a 
beneficia de ajutorul 

 
15/18 



Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

 
 
2. utilaje agricole: tractor, 
combină autopropulsată; 
3. utilaje de prelucrare agricolă: 
presă de ulei, moară de cereale; 
4. utilaje de prelucrat lemnul: 
gater, drujbă sau alte utilaje de 
prelucrat lemnul acţionate 
hidraulic, mecanic sau electric; 
5. depozite bancare cu valoare 
de peste 3.000 lei. 
 
TERENURI: 
............................................ 
 
 
 
CATEGORII DE ANIMALE / 
PĂSĂRI: 
............................................ 
 
 
NOTĂ: 
............................................ 
 
 
______ 
*) Se exceptează mijloacele de 
transport adaptate din 
proprietatea persoanelor cu 
handicap, precum şi cele 
necesare pentru uzul personal al 
persoanelor care locuiesc în 

 
 
2 – 5 nemodificate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 Nemodificat  
 
 
 
 
Nemodificată 
 
 

de încălzire. 
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crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

Rezervaţia biosferei "Delta 
Dunării". 
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II. AMENDAMENTE RESPINSE 
 

În cursul dezbaterilor, Comisia a respins următorul amendament: 
 

Nr. 
crt. 

Text ordonanţă de urgenţă Amendamentul propus şi 
autorul acestuia 

Motivare Camera 
Decizională 

 
1. 

 
(din OUG 5/2003) 
 
Art.14 alin. (3) 
 
(3) Titularul ajutorului pentru 
încălzirea locuinţei, este, după caz, 
proprietarul locuinţei, persoana care 
a înstrăinat locuinţa în baza unui 
contract cu clauze de întreţinere, 
titularul contractului de închiriere al 
acesteia, ori alt membru de familie 
major şi legal împuternicit de 
proprietarul locuinţei sau de titularul 
contractului de închiriere, ori, după 
caz, reprezentantul legal al 
persoanei singure care nu a împlinit 
vârsta de 18 ani.” 
 

 
 
 
 
- La articolul I, înaintea 
punctului 1 se introduce un 
nou punct, cu următorul 
cuprins: 
 
- La articolul 14, alineatul 
(3) se abrogă. 
 
Autor: d-l deputat Marton 
Arpad 
 

 
Argumente pentru susţinere: 
Din punct de vedere al legii, relevanţă are 
doar domiciliul ori reşedinţa, respectiv 
situaţia materială a familiei, nu şi forma de 
proprietate. 
 
Argumente pentru respingere: 
Reglementarea cuprinsă la art.14 alin.(3) se 
referă la calitatea persoanei care poate 
solicita dreptul şi poate deveni titularul 
ajutorului pentru încălzirea locuinţei. 
Prin abrogarea acestei reglementări se 
creează posibilitatea ca orice persoană să 
poată solicita acest drept fără a-şi putea 
dovedi calitatea ei de proprietar sau titular 
al unui contract legal de închiriere ori altă 
formă de deţinere/folosinţă a locuinţei 
pentru care se solicită dreptul, ori calitatea 
acestuia de reprezentant legal al familiei. 

 
Camera 

Deputaţilor 

 
PREŞEDINTE,                                                          SECRETAR, 
Victor Paul DOBRE      Karoly  KEREKES 

 
 
 
Şef serviciu Elena Mesaroş 

Întocmit, 
Expert parlamentar Monica Rallu Curta    
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