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            Plx 10/2022 

 
A V I Z  
asupra 

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 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 
modificările şi completările ulterioare 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre avizare, cu propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea 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 modificările şi completările ulterioare, trimisă cu 
adresa nr. Plx 10 din 1 februarie 2022, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi sub nr.4c-13/25 din 2 februarie 2022. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaților, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(l) şi (2) ale 
art.8 din Ordonanţa 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 modificările şi completările ulterioare, urmărindu-se reglementarea 
acordării "tarife reduse cu 50% pentru energia electrică, gaze naturale, energie termică şi 
apă potabilă furnizată din reţeaua publică, pentru consumurile casnice menajere, în limita 
unor consumuri normate pe familie, stabilite de către consiliile locale", pentru familiile cu 
domiciliul în una dintre localităţile situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta 
Dunării”, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.395/1996 cu modificările ulterioare, 
precum şi stabilirea surselor de finanţare din care vor fi suportate diferenţele de tarif. 

În şedinţa din data de 15 martie 2022, potrivit art. 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de 
lege supus avizării și a avut în vedere avizul favorabil al Consililui Legislativ precum și 
avizul favorabil al Consiliului Economic și Social. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
majoritate de voturi, să acorde propunerii legislative, un aviz favorabil. 

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

 
        Laura-Cătălina VICOL CIORBĂ                                        Olivia Diana Morar 
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