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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci 

 

                          Bucureşti, 21.05.2013 
                          Nr. 22/173 
                          PL-x 132/2013 

 
 
 

  BIROULUI  PERMANENT  
                                                                    AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra propunerii legislative privind 
acordarea pentru familiile cu venituri reduse a diferențelor de tarif la serviciile de 
alimentare cu apă și canalizare furnizate de S.C. ApaServ S.A. Valea Jiului, trimis 
spre dezbatere în fond, cu adresa nr. PL-x 132 din 7 mai 2013, înregistrată sub nr. 
22/173 din 8 mai 2013, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 

 
 

PREŞEDINTE 
 

        Gheorghe Dragomir 








giorgiana.ene
Original
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci 

 

Bucureşti, 21.05.2013 
                  Nr. 22/173 
                  PL-x 132/2013 

  
 

RAPORT  
asupra propunerii legislative privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse 
a diferențelor de tarif la serviciile de alimentare cu apă și canalizare furnizate de 

S.C. ApaServ S.A. Valea Jiului 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget finanțe și bănci a fost sesizată spre 
dezbatere în fond,  cu  propunerea legislativă privind acordarea pentru familiile cu 
venituri reduse a diferențelor de tarif la serviciile de alimentare cu apă și 
canalizare furnizate de S.C. ApaServ S.A. Valea Jiului, trimis cu adresa nr. PL-x 132 
din 7 mai 2013, înregistrată sub nr. 22/173  din 8 mai 2013. 

Conform prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, 
şi ale art.92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 103 din 1 martie 2013, a avizat favorabil 
propunerea legislativă. 

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 
acordarea de la bugetul de stat a diferenţelor de tarif la serviciile de alimentare cu apă şi 
canalizare furnizate de S.C. ApaServ SA Valea Jiului pentru familiile cu venituri reduse 
şi care au domiciliul pe raza teritorială a municipiului Petroşani, Lupeni, Vulcan şi a 
localităţilor Aninoasa, Petrila şi Uricani. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat,  membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă menţionată mai sus, 
în şedinţa din 21 mai 2013. 

Din totalul de 32 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au 
fost prezenţi la dezbateri 32 deputaţi. 

La dezbaterea acestei propuneri legislative a fost prezent, în calitate de invitat, 
domnul Dan Manolescu – secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice. 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună Plenului Camerei Deputaţilor, 
respingerea propunerii legislative privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse 
a diferențelor de tarif la serviciile de alimentare cu apă și canalizare furnizate de S.C. 
ApaServ S.A. Valea Jiulu, din următoarele considerente: 
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-se creează premisele unei situaţii discriminatorii în raport cu celelalte 
persoane, care, din punct de vedere material, se află în aceiaşi situaţie cu cea a 
destinatarilor prezentei iniţiative legislative, însă domiciliază în alte localităţi din alte 
zone ale ţării; 

-nu se regăsesc dispoziţii concrete prin care să se explice modalitatea în care 
ar urma să fie suportate, din bugetul de stat, sumele reprezentând diferenţele de tarif la 
serviciile de alimentare cu apă potabilă şi canalizare, propuse a fi acordate, prin 
intermediul primăriilor, familiilor cu venituri reduse, ce au domiciliul în raza teritorială 
a localităţii prevăzute de aceasta iniţiativă legislativă. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
                                     
                
 
                                                                                                                  
                       PREŞEDINTE                                                       SECRETAR                      
                 
                Gheorghe DRAGOMIR                                       Mihai-Aurel DONŢU 
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