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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 11 februarie 2021

Nr. 4c-9/169 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind 

măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, trimisă Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială în procedură obişnuită, cu adresa  

nr. Plx 136/2019 din 13 martie 2019, pentru dezbatere pe fond. 

 
 
 

VICEPPREŞEDINTE, 
CRISTIAN GABRIEL SEIDLER 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 11 februarie 2021

Nr. 4c-9/169 
 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie 

socială în perioada sezonului rece 
 
 

În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr. Plx 136/2019 din 13 
martie 2019, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a propunerii 
legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului 
rece.  
 

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. 
 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 
 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1199/19.12.2018) 
 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.6231/04.12.2018) 
 avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci  

(nr. 4c-2/203/28.05.2019) 
 avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr. 4c-13/235/02.04.2019.) 
 avizul negativ al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului (nr. 4c-7/104/15.04.2019) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/229/20.03.2019) 
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 avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 
bărbaţi (nr.4c-20/154/09.04.2019) 

 avizul negativ al Comisiei pentru industrii și servicii  
(nr. 4c-3/101/26.03.2019) 

 punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.380/25.03.2019). 
 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei online din data de 

3 februarie 2021 a participat, în conformitate cu prevederile art.55 şi 56 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, dl. Alin Ignat - Secretar de Stat în cadrul 
Ministerului Muncii și Protecției Sociale. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 20 de deputaţi, din 

totalul de 21 de membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

conform prevederilor art.73 alin.(3)  din Constituţia României, republicată. 
 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 

11.03.2019 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative întrucât iniţiatorii nu 
precizează sursele financiare necesare aplicării măsurilor propuse, 
încălcând astfel atât dispoziţiile legii menţionate, cât şi dispoziţiile art.138 
alin.(5) din Constituţia României, dar şi prevederile art.15 alin.(1) din 
Legea nr.500/2002 privind finanţele publice. 
 

 
 VICEPREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Cristian Gabriel Seidler   Tudor Polak 

 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
 
Întocmit,  
Consilier parlamentar Decebal Stănescu 
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