
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

                 
Bucureşti 08.10.2013                   

4c-3/399/2013 
                                                                                     

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2013 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile 
de protecţie socială în perioada sezonului rece 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului 
rece, transmis cu adresa nr. PL.x.341 din  7 octombrie 2013 şi înregistrat la comisie cu nr.4c-
3/08.10.2013. 

Avizul comisiei va fi transmis Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic şi Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, care au fost sesizate în fond. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat aceast proiect de lege  în şedinţa din 
30 septembrie 2013. 

Conform prevederilor art. 75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin. 
(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 
Decizională. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, 
aprobată prin Legea nr.92/2012, cu modificările ulterioare, în vederea introducerii indicatorului 
social de referinţă (ISR) ca element de raportare a cuantumurilor ajutoarelor lunare şi a nivelurilor 
de venituri, introducerea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică, precum şi 
introducerea anchetei sociale ca mijloc de verificare a îndeplinirii de către solicitanţi a condiţiilor de 
acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, pentru situaţiile care nu pot fi determinate cu 
exactitate pe baza documentelor justificative prezentate. 

Consiliul Legislativ, a avizat favorabil proiectul de lege cu unele observaţii şi propuneri, 
aviz transmis cu adresa nr. 910 din 26 august 2013.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
pentru industrii şi servicii a dezbătut proiectul de lege menţionat mai sus în şedinţa din data de  
08.10.2013.                                                                                                 
           În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate, să avizeze favorabil 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială 
în perioada sezonului rece. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, în conformitate cu prevederile art.73 alin.(1) din 
Constituţia României, republicată, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.  

 
       

 
PREŞEDINTE, 

Iulian Iancu 
 

Consilier parlamentar, 
Viorica Petraşcu 
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