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RAPORT
asupra propunerii legislative de modificare şi completare a Legii
nr.116/2007 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă
nr.107/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru
încălzirea locuinţei precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru
plata energiei termice

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin
adresa nr.Plx 327 din 12 mai 2008, cu dezbaterea pe fond în procedură
obişnuită a propunerii legislative de modificare şi completare a Legii
nr.116/2007 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.107/2006 pentru
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2003 privind
acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei precum şi a unor facilităţi
populaţiei pentru plata energiei termice.
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere:
•

avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1754/17.12.2007)

•

avizul

negativ

al

Comisiei

juridice,

de

disciplină

şi

imunităţi

(nr.31/489/17.06.2008)
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•

avizul negativ al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic (nr.2784/1.07.2008)

•

punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.134/16.01.2008).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare amendarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de
ajutoare pentru încălzirea locuinţei precum şi a unor facilităţi populaţiei
pentru plata energiei termice, propunându-se, în principal, acordarea a 12
tichete energetice, anual, familiilor şi persoanelor singure cu venituri
reduse care utilizează pentru încălzirea locuinţei atât energie termică în
sistem centralizat, cât şi lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri.
Cuantumul tichetelor va fi diferit în funcţie de venitul net realizat de
fiecare beneficiar.
Comisia

propune

Plenului

Camerei

Deputaţilor

respingerea

iniţiativei legislative întrucât acordarea unor tichete energetice ar însemna
întoarcerea la modul de acordare a ajutoarelor prevăzut de Ordonanţa
Guvernului nr.55/2004 privind unele măsuri financiare în vederea acordării
ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei. Acest sistem a fost modificat de
Guvern în anul 2006, datorită costurilor foarte mari privind tipărirea,
distribuirea, precum şi în contabilizarea lor.
De asemenea, modul de acordare a ajutorului propus – în cuantum
fix – introduce inechităţi grave între diferitele categorii de beneficiari.
Având în vedere că propunerile din iniţiativa legislativă determină
influenţe financiare suplimentare asupra bugetului general consolidat,
potrivit art.15 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu
modificările ulterioare, era necesară menţionarea mijloacelor necesare
pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de aplicarea acestora.
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare,
conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.
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La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 26 august
2008 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, din partea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de
Şanse:


d-na Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat



d-l Dumitru Călinoiu – director general.

La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 19
membri ai comisiei.
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 6 mai
2008.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor.

PREŞEDINTE,
Gheorghe Barbu

Şef serviciu,
Consilier Elena MESAROŞ

SECRETAR,
Kerekes Károly

Întocmit,
Expert Adriana Emilia BREAZU
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