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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Nr.27/203/12 iunie 2007 
 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57 
din 30  august 2006 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 

 
 
 
 1. În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa 
nr.PLx.333 din 02.05.2007, cu dezbaterea pe fond în procedură obişnuită, a 
propunerii legislative pentru modificarea şi completarea OUG nr.57 din 30  august 
2006 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: 
• avizul Consiliului Legislativ (nr.1592/27.11.2006) 
• avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.292/14.04.2007) 
• avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.31/540/14.05.2007) 
• avizul Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic (nr.26/1619/15.05.2007) 
• avizul Comisiei pentru industrii şi servicii (nr.23/132/22.05.2007) 
• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.62/09.01.2007). 
 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 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, astel încât consiliile locale să poată acorda ajutoare suplimentare: 
- în funcţie de condiţiile locale şi peste plafoanele de venit prevăzute la art.5 şi 6 

din ordonanţă 
- pentru cetăţenii rămaşi în sistemul centralizat din imobilele cu debranşări 
- pentru energia termică din apa caldă 
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Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de lege  
din următoarele considerente: 
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2006 a adus mari modificări la actul de 
bază, vizând majorarea limitelor de venituri şi a cuantumurilor ajutorului pentru 
încălzire şi modalităţile de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea 
locuinţei. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2006 a reanalizat modalităţile 
de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei printr-o procedură mai simplă, 
în baza unei formule ce asigură echitate pentru toţi şi acoperirea unei game mai 
largi de categorii defavorizate ale populaţiei. Deci, cu sezonul rece 2006-2007, s-a 
impus instituirea unui nou sistem de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea 
locuinţei, mult mai flexibil şi cu impact direct asupra familiilor defavorizate. 

 
2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 

3. La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 05 iunie 2007 au 
participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat: 

 d-na Denisa Pătraşcu - Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 
Egalităţii de Şanse  

 d-na Georgeta Bratu – Director, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii 
de Şanse. 

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

ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate voturi . 

 
5. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 26.04.2007. 

 
6. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 

din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor.  
 

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

 Gheorghe Barbu     Kerekes Károly  
       
 
 
 
 
Întocmit,  
Expert Adriana Emilia BREAZU 
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