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BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative pentru 
modificarea 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", trimisă Comisiei pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci pentru examinare pe 
fond, cu adresa nr. Plx. 456 din 11 septembrie 2018. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, VICEPREȘEDINTE, 
Florin-Claudiu ROMAN Iuliu NOSA 
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R A P O R T   C O M U N 
 

asupra propunerii legislative pentru modificarea 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 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru buget, finanțe și bănci au fost 
sesizate spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea 
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", transmis cu adresa nr. Plx.456 din 11 septembrie 2018, înregistrat cu 
nr.4c-7/384 din 12 septembrie 2018, și respectiv cu nr. 4c-2/600 din 13 septembrie 2018. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea legislativă 
în şedinţa din 3 septembrie 2018, cu respectarea prevederilor art.76 alin. (2) din 
Constituţia României, republicată. 
  Camera Deputaţilor este Cameră decizională, 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. 
 La întocmirea prezentului raport comun cele două comisii sesizate în fond au avut 
în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.312/10.04.2018) 
 avizul favorabil al Consiliului Economic și Social (nr.1327/27.03.2018) 
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 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele 
minorităților naționale (nr.4c-6/413/19.09.2018) 

 avizul negativ al Comisiei pentru transporturi și infrastructură ( nr. 4c-
4/114/2018) 

  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanței 
Guvernului nr.27/1996, în sensul ca familiile cu domiciliul într-una din localitățile 
situate pe teritoriul Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, să beneficieze de reducerea cu 
50% din taxa/tariful pentru serviciul public de salubrizare. 

Potrivit prevederilor art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, examinarea propunerii legislative a 
avut loc în şedinţe separate. Comisia pentru buget, finanțe și bănci şi-a desfăşurat 
lucrările în data de 20 noiembrie 2018. La dezbaterile  Comisiei pentru buget, finanțe 
și bănci din totalul de 25 membri au fost prezenți 24 deputați. 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a 
desfăşurat lucrările în data de 27 noiembrie 2018. La dezbaterile  Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului din totalul de 23 membri au fost 
prezenți 21 deputați. 

La dezbaterea propunerii legislative au participat, în calitate de invitați, domnul 
Lucian-Eduard Simion – în calitate de inițiator al propunerii legislative,  domnul Attila 
Gyorgy - Secretar de Stat în cadrul Ministerului Finanțelor Publice și doamna Sirma 
Caraman - Secretar de Stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii sesizate 
în fond au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare a 
propunerii legislative pentru modificarea 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", cu amendamentele admise 
prezentate în Anexa 1.  

Amendamentul respins se regăsește în Anexa 2 . 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 
 

PREŞEDINTE, 
Florin-Claudiu ROMAN

VICEPREŞEDINTE, 
Iuliu NOSA 

  
SECRETAR, 

Simona BUCURA-OPRESCU
SECRETAR, 

Marilen-Gabriel Pirtea
  
 
Consilier parlamentar, Elena Hrincescu 

Șef serviciu, Giorgiana Ene              
Expert parlamentar, Cristina Dicu
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ANEXA 1 
 

AMENDAMENTE ADMISE 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
Crt. 

Text Ordonanța Guvernului nr. 
27/1996 

Text propunere legislativă Amendamente propuse Motivația amendamentelor 

1.  Titlul legii: 
LEGE 

Pentru modificarea Ordonanței 
Guvernului nr.27/1996 privind 

acordarea de facilități persoanelor 
care domiciliază sau lucrează în 

unele localități din Munții 
Apuseni și în Rezervația 
Biosferei „Delta Dunării” 

Titlul legii: 
LEGE 

Pentru modificarea și 
completarea Ordonanței 

Guvernului nr.27/1996 privind 
acordarea de facilități persoanelor 
care domiciliază sau lucrează în 

unele localități din Munții 
Apuseni și în Rezervația 
Biosferei „Delta Dunării 

 

Tehnică legislativă 

2.  Articol Unic – Alineatul (1) al 
articolului 8 din Ordonanța 
Guvernului nr.27/1996 privind 
acordarea de facilități persoanelor 
care domiciliază sau lucrează în 
unele localități din Munții 
Apuseni și în Rezervația 
Biosferei „Delta Dunării”, 
republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I nr.194 din 
13 august 1997, cu modificările 
ulterioare, se completează după 
cum urmează: 
 

Articol Unic – Ordonanța 
Guvernului nr.27/1996 privind 
acordarea de facilități persoanelor 
care domiciliază sau lucrează în 
unele localități din Munții 
Apuseni și în Rezervația 
Biosferei „Delta Dunării”, 
republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I nr.194 din 
13 august 1997, cu modificările 
ulterioare, se modifică și se 
completează, după cum 
urmează: 

Tehnică legislativă 
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Nr. 
Crt. 

Text Ordonanța Guvernului nr. 
27/1996 

Text propunere legislativă Amendamente propuse Motivația amendamentelor 

3.   1. La articolul 7 după alineatul 
(3) se introduce un nou alineat, 
alineatul (4) cu următorul 
cuprins:  
 
(4) Compensațiile financiare 
rezultate în urma aplicării 
prevederilor alin.(1) se acordă  
de unităților administrativ – 
teritoriale prevăzute în 
Hotărârea Guvernului nr. 
323/1996 și în Hotărârea 
Guvernului nr. 395/1996 din 
bugetul de stat, ca anexă la 
legea anuală de aprobare a 
bugetului de stat, în baza 
necesarului de sume transmis 
de consiliile județene ale 
județelor respective   
 
Autor: Lucian-Eduard Simion, 
Grupul parlamentar al PSD 
 

 

4. Articolul 8 
 
 
 
(1) Familiile cu domiciliul într-
una dintre localităţile situate pe 
teritoriul Rezervatiei Biosferei 
"Delta Dunării", prevăzute în 
Hotărârea Guvernului nr. 
395/1996, beneficiază de tarife 
reduse cu 50% pentru energie 

Art. 8 –  
 
 
 
(1) Familiile cu domiciliul 
întruna dintre localitățile situate 
pe teritoriul Rezervației Biosferei 
"Delta Dunării", prevăzute în 
Hotărârea Guvernului nr. 
395/1996, beneficiază de 
subvenționarea integrală a 

2. La articolul 8 alineatul (1) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 
(1) Familiile cu domiciliul într-
una dintre localitățile situate pe 
teritoriul Rezervației Biosferei 
„Delta Dunării”, prevăzute în 
Hotărârea Guvernului nr. 
395/1996, beneficiază de 
reducerea cu 50% din 

Amendamentul este necesar 
pentru eliminarea ambiguităților 
din textul legii. 
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Nr. 
Crt. 

Text Ordonanța Guvernului nr. 
27/1996 

Text propunere legislativă Amendamente propuse Motivația amendamentelor 

electrica, gaze naturale, energie 
termica şi apa potabilă furnizată 
din reţeaua publică, pentru 
consumurile casnice menajere, în 
limita unor consumuri normate pe 
familie, stabilite de către 
consiliile locale. 
 
 

componentei de transport din 
taxa de colectare a deșeurilor 
menajere și de tarife reduse cu 
50% pentru energie electrică, 
gaze naturale, energie termică și 
apă potabilă furnizată din rețeaua 
publică, pentru consumurile 
casnice menajere, în limita unor 
consumuri normate pe familie, 
stabilite de către consiliile locale. 
 

taxa/tariful pentru serviciul 
public de salubrizare, energie 
electrică, gaze naturale, energie 
termică și apă potabilă furnizată 
din rețeaua publică, pentru 
consumurile casnice menajere, în 
limita unor consumuri normate pe 
familie, stabilite de către 
consiliile locale. 
 
Autor: Lucian-Eduard Simion, 
Grupul parlamentar al PSD 

5.  
 

  
3. La articolul 8, după alineatul 
(2) se introduce un nou alineat, 
alineatul (3) cu următorul 
cuprins: 
 
(3) Diferențele de taxă/tarif 
aferente serviciului public de 
salubrizare prevăzute la alin.(1) 
se suportă de la bugetul de stat, 
ca anexă la legea anuală de 
aprobare a bugetului de stat, în 
baza necesarului de sume 
transmis de Consiliul județean 
Tulcea. 
Autor: Lucian-Eduard Simion, 
Grupul parlamentar al PSD

 
Amendamentul este necesar 
pentru a fi stabilit în mod clar cine 
va suporta diferențele de tarif 
pentru colectarea deșeurilor 
menajere. 
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ANEXA 2 
 

 
 

II. Amendamente respinse 
  

În cursul dezbaterii, Comisiile au respins următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

 

Motivarea 
1. Motivarea admiterii 
2. Motivarea respingerii 

Camera Decizională 

1. 1. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41 cu 
următorul cuprins: 
 
Art. 41 – Unitățile administrativ – teritoriale din județul 
Alba, prevăzute în Anexa nr.1, din Hotărârea Guvernului 
nr. 323/1996, vor beneficia de sprijinul direct al Guvernului 
României, privind reducerea cu 50% a impozitelor și taxelor 
locale, stabilite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, ca și compensare din Fondul de rezervă al Guvernului 
României, cuprinse în Legea Bugetului de Stat pe anul 2019. 
 
Autori: Florin – Claudiu Roman – Deputat PNL 
Corneliu Olar – Deputat PNL 

1. 
2. Respins prin vot 
 

Camera Deputaților 
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