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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI                            

Bucureşti, 10 februarie 2020                
PL-x 82/2018               

 
AVIZ 

asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități 

persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localită ți din Munții 
Apuseni și în rezervația Biosferei  „Delta Dunării“ 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, 
cu Proiectul de  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“, trimis cu adresa nr. PL x 82  din 5 
martie 2018 și înregistrat cu nr. 4c-11/161  din 6 martie 2018. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, 
republicată şi ale art. 91 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este  Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege în ședința din 26  februarie 2018. 

Comisia pentru muncă și protecție  socială a avizat favorabil 
proiectul de lege. 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice a avizat favorabil inițiativa legislativă. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
Comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 10 februarie 2020. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.27/1996, urmărindu-se majorarea cuantumului 
facilităţilor acordate personalului instituţiilor publice şi al unităţilor de cult, 
cu locul de muncă în localităţile rurale din Munţii Apuseni, care îşi 
stabileşte domiciliul în aceste localităţi. Facilităţile constau în acordarea 
materialului lemnos pentru construirea unei locuinţe, extinderea sau 
repararea locuinţei existente şi a anexelor gospodăreşti, cu obligaţia 
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achitării a 25% din contravaloarea materialului, faţă de 50% cât este în 
prezent. 

În temeiul prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
Comisia a dezbătut inițiativa legislativă în ședința din  10 februarie 2020. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, 
expunerea de motive, punctul de vedere al Guvernului și avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ.  

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a acestei iniţiative 
legislative.  

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege  face 
parte din categoria legilor ordinare.  
 
 
                   PREŞEDINTE,                                         SECRETAR, 

 
                 Nicușor HALICI                          Aida – Cristina CĂRUCERU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 


