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Comisia pentru munca si protectie sociala    Nr.27/525/12 noiembrie 2003 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.81/2003 

pentru modificarea unor reglementari privind acordarea de ajutoare pentru încalzirea locuintei si 
asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizarii energiei termice si gazelor naturale pentru 

populatie, precum si unele masuri pentru întarirea disciplinei financiare 
 
 
 În conformitate cu prevederile art.89 si 107 din Regulamentul Camerei Deputatilor, Comisia pentru 
munca si protectie sociala a fost sesizata pentru dezbatere pe fond cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.81/2003 pentru modificarea unor reglementari privind acordarea de 
ajutoare pentru încalzirea locuintei si asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizarii energiei termice si 
gazelor naturale pentru populatie, precum si unele masuri pentru întarirea disciplinei financiare, trimis cu 
adresa nr.695 din 6 noiembrie 2003. 
 

 La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizele primite de la Consiliul Legislativ si 
de la Comisia pentru buget, finante si banci. 

 

Comisia a fost sesizata cu dezbaterea si avizarea proiectului de lege mai sus mentionat în procedura 
de urgenta.  

 

Comisia propune Plenului aprobarea proiectului de lege întrucât s-a impus instituirea unui nou 
sistem de acordare a ajutoarelor pentru încalzirea locuintei, precum si a subventiilor, mult mai flexibil si cu 
impact direct asupra familiilor defavorizate. 

 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor constitutionale, si 
are ca obiect de reglementare acordarea de ajutoare pentru încalzirea locuintei si asigurarea fondurilor 
necesare în vederea furnizarii energiei termice si gazelor naturale pentru populatie, precum si unele masuri 
pentru întarirea disciplinei financiare. 
 

 La dezbaterea acestui proiect au participat ca invitati, în conformitate cu prevederile art.51 si 52 din 
Regulamentul Camerei Deputatilor: 

• D-l director general Dumitru Calinoiu – Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei 
• D-l director general Aureliu Dumitrescu – Ministerul Administratiei si Internelor. 

 

La lucrarile comisiei au fost prezenti 20 deputati, din totalul de 21 membri ai comisiei. 
  

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în sedinta din 3 noiembrie 2003. 
 

În urma dezbaterii proiectului de lege în sedinta din 11 noiembrie 2003, Comisia propune 
admiterea fara modificari a acestuia, cu unanimitate de voturi. 
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