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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
Bucureşti, 3 noiembrie 2009 

Nr. 27/574  
 
 

 
 

R A P O R T 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.106/2009 pentru modificarea 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 conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa 

nr.PLx 529 din 2 noiembrie 2009, cu dezbaterea pe fond în procedură  de 

urgenţă, a proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.106/2009 pentru modificarea 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. 

 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere avizele 

favorabile ale Consiliului Legislativ (nr.1155/08.10.2009) şi Comisiei pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 

(26/750/02.11.2009). 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 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, aprobată prin Legea nr.245/2003, cu modificările şi completările 

ulterioare, în sensul restrângerii numărului de beneficiari ai acestor tipuri de 

 



ajutoare, urmând ca modalitatea de plată integrală la începutul sezonului rece a 

sumei totale a ajutorului să fie înlocuită cu plata lunară a acestuia. 

 

 Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor aprobarea proiectului de 

lege în forma prezentată de Senat.  

 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  

 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 2 noiembrie 2009 au 

participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat: 

 d-na Mariana Nedelcu - Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

 d-l Dumitru Călinoiu – director general, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

 d-na Ana Radu – director general adjunct, Ministerul Finanţelor Publice. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 19 membri 

ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 27 octombrie 

2009. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 

din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat.  

 

 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

  Victor Paul Dobre   Kerekes Karoly 
             
 
 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Adriana Emilia BREAZU 
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