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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI  

 

Bucureşti, 

 

8.11.2022 

Nr. 4c-7/158 

 

 

   

  Către,  

  Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

  Domnului preşedinte, Adrian SOLOMON  

   

Comisia pentru industrii şi servicii 

Domnului preşedinte, Sándor BENDE 

    

  Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2022 privind 

modificarea şi completarea Legii nr.259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare 

pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-

2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind 

acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi 

din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”, trimis Comisiei 

pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisiei pentru muncă și 

protecție socială și Comisiei pentru industrii și servicii pentru examinare în fond, cu 

adresa nr. PL-x 129/2022 din 21 martie 2022. 

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE  

Bogdan-Andrei TOADER 

 

 

beatrice.meianu
Conform cu originalul
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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  

ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI  
 

Bucureşti, 8.11.2022 

Nr. 4c-7/158 

 

PL-x 129/2022 

 

R A P O R T    P R E L I M I N A R 

asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.11/2022 privind modificarea şi completarea Legii nr.259/2021 pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de 

compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul 

rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 

privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele 

localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării” 

  

În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisia pentru muncă și protecție 

socială și Comisia pentru industrii și servicii au fost sesizate, prin adresa nr. PL-x 

129/2022 din 21 martie 2022, cu dezbaterea în fond, în procedură de urgență, a 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.11/2022 

privind modificarea şi completarea Legii nr.259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare 

pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, 

precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea 

de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii 

Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”, înregistrat la Comisia pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului cu nr. 4c-7/158/22.03.2022. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 

ședința din 14 martie 2022. 
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 din 

Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

La întocmirea prezentului raport preliminar Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului a avut în vedere: 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 152/16.02.2022); 

- avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr. 4c-6/190/30.03.2022); 

-avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități (nr. 4c-

13/216/12.04.2022); 

-avizul favorabil al Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare 

(nr. 4c-1/123/12.04.2022). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 11/2022 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.259/2021. Astfel, se creează o nouă măsură de sprijin pentru unităţile administrativ-

teritoriale, respectiv, alocarea unor sume din sursa prevăzută la capitolul 70.01 

„Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică‟, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice‟, articolul 51.01 „Transferuri curente‟, alineatul 51.01.34 

„Transferuri pentru compensarea creşterilor neprevăzute ale preţurilor la combustibili‟ 

în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), în 

situaţii deosebite ce pot conduce la sistarea furnizării energiei termice pentru încălzirea 

populaţiei, generate de imposibilitatea achiziţionării gazelor naturale.  

Sumele se alocă bugetelor locale prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor 

publice şi administraţiei, pe bază de cerere temeinic justificată. Sumele se alocă 

unităţilor administrativ-teritoriale care au beneficiat de subvenţia acordată în condiţiile 

alin.(1) din bugetul MDLPA şi la nivelul cărora nu s-a înregistrat excedent bugetar la 

31 decembrie 2021, sumele alocate neputând depăşi dublul subvenţiei. Sumele 

acordate se raportează la subvenţia alocată pentru consumul de gaze naturale din lunile 

ianuarie, respectiv februarie 2022. 

Potrivit prevederilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului a examinat proiectul de lege în şedinţa din 8 noiembrie 2022. 

La lucrările Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-

au înregistrat prezența deputații conform listei de prezență.  

La dezbaterile care au avut loc a participat, în calitate de invitat, în conformitate 

cu prevederile art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, doamna Vasilica Baciu – director în cadrul 

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administarției. 
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În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii 

Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să transmită Comisiei pentru muncă și protecție socială și 

Comisiei pentru industrii și servicii un raport preliminar de adoptare a proiectului 

de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2022 privind 

modificarea şi completarea Legii nr.259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare 

pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, 

precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea 

de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii 

Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”, în forma adoptată de Senat. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

VICEPREŞEDINTE SECRETAR, 

Bogdan-Andrei TOADER Radu-Marcel TUHUŢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Șef serviciu, Cristian BITEA 

Consilier parlamentar, Beatrice DRĂGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


