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  Către, 

   BIROUL PERMANENT AL 
   CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative pentru 

modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.70 din 31 august 2011 privind măsurile de 

protecţie socială în perioada sezonului rece, transmisă Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială şi Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, 

pentru dezbatere în fond, în procedură obişnuită, cu adresa nr. Plx.501/2014 din 3 

decembrie 2014. 

 
 

PREŞEDINTE, VICEPREŞEDINTE, 
 

Adrian SOLOMON Laurenţiu NISTOR 
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R A P O R T   C O M U N 

asupra propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 

nr.70 din 31 august 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 pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au 
fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură obişnuită,  asupra  propunerii 
legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.70 din 31 august 2011 
privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece , transmisă cu adresa 
nr.Plx.501 din 3 decembrie 2014, înregistrată cu nr.4c-7/531 din 2 decembrie 2014 
şi, respectiv cu nr. 4c-6/366 din 3 decembrie 2014. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 24 noiembrie 2014. 
 Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 
alin (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 La întocmirea prezentului raport comun Comisiile au avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.357/7.04.2014); 
 avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr. 593/2.04.2015) 
 avizul negativ al Comisiei pentru industrii şi servicii ( nr.4c-3/361/9.12.2014) 
 punctul de vedere negativ al Guvernului transmis cu adresa 

nr.1339/9.07.2014 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare amendarea unor dispoziţii 

ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie 
socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare, 
preconizându-se repartizarea consumului mediu anual de energie termică pentru 
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încălzire pe o perioadă de şapte luni, faţă de o perioadă de cinci luni, astfel încât 
furnizorii de energie termică pentru încălzire să fie obligaţi să asigure încălzirea 
locuinţelor în localităţile din zona rece şi în lunile octombrie şi aprilie. 

Potrivit prevederilor art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, examinarea propunerii 
legislative a avut loc în şedinţe separate. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială  şi-a desfăşurat lucrările în data de 
10 martie 2015. Din numărul total de 24 membri ai Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială au participat la şedinţă 23 deputaţi. 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat 
lucrările în data de 22 aprilie 2015. Din numărul total de 22 membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au participat la şedinţă 22 
deputaţi. 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare în calitate de invitat, doamna Mihaela Grecu, director general Direcţia 
Politici Sociale în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Persoanelor Vârstice. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două  Comisii au 
hotărât, cu unanimitate de voturi respingerea propunerii legislative pentru 
modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.70 din 31 august 2011 privind măsurile de 
protecţie socială în perioada sezonului rece, deoarece prelungirea de la cinci luni la 
şapte luni a perioadei sezonului rece este precizată în această ordonanţă la art.6 
alin(1)lit.g), în sensul că perioada sezonului rece poate fi prelungită, în anumite 
judeţe, la solicitarea consiliilor judeţene cu avizul Autorităţii Naţionale de 
meterologie. 

 
În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 
 

 

PREŞEDINTE, 

Adrian  SOLOMON 

VICEPREŞEDINTE,  

Laurenţiu NISTOR 

 

SECRETAR, 

Mihăiţă GĂINĂ 

SECRETAR,  

Radu BABUŞ 

 

 
Expert parlamentar,         Şef serviciu, 
Adriana Breazu         Sofia Chelaru  
 

           Consilier parlamentar, 
           Elena Hrincescu 
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