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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 37/2006 privind măsuri pentru finanţarea 
reconstruirii/reparării unor case de locuit din zonele în care s-au produs calamităţi 
naturale în anul 2006, cu care comisia noastră a fost sesizată în fond cu adresa 
Biroului Permanent nr. PL.X. 735 din 11 octombrie 2006. 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Mihai Nicolae Tănăsescu 
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei  
Guvernului nr. 37/2006 privind măsuri pentru finanţarea  

reconstruirii/reparării unor case de locuit din zonele în care  
s-au produs calamităţi naturale în anul 2006 

 
 

 
Cu adresa nr. PL.X. 735 din 11 octombrie 2006, Biroul Permanent conform 

art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, pentru examinare 
şi avizare în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2006 privind măsuri pentru finanţarea 
reconstruirii/reparării unor case de locuit din zonele în care s-au produs calamităţi 
naturale în anul 2006. 

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizul Consiliului Legislativ şi 
avizul Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic. 

Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare instituirea unor 
măsuri pentru finanţarea  reconstruirii/reparării unor case de locuit din zonele în care 
s-au produs calamităţi naturale în anul 2006. Autorităţile administraţie publice locale 
au evaluat pagubele şi au stabilit casele care nu pot fi reconstruite de către proprietari, 
în regie proprie. În acest sens, Guvernul a hotărât să sprijine sinistraţii care nu-şi pot 
reconstrui casele în regie proprie şi a aprobat Programul de reconstrucţie a caselor 
afectate de calamităţile naturale din anul 2006. Astfel, în completarea surselor 
asigurate, în condiţiile legii, de la bugetul de stat, s-a propus aprobarea cofinanţării 
unor acţiuni ale autorităţilor administraţiei publice locale din veniturile proprii ale 
Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, constituite conform Legii 
nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare. Localităţile, 
acţiunile şi sumele necesare acestor acţiuni se stabilesc prin hotărâri ale Guvernului. 

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 76 
din Constituţia României, republicată. 
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La dezbaterea proiectului au participat, în conformitate cu prevederile art. 
51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor: din partea Ministerului 
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului domnul Andreica Ioan – secretar de stat 
şi doamna Carmen Pop - consilier. 

La lucrările comisiei au participat  23  deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 5 octombrie 

2006. 
Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi a 

art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a 
Camerei Deputaţilor. 

In urma dezbaterii proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 37/2006 privind măsuri pentru finanţarea reconstruirii/reparării unor 
case de locuit din zonele în care s-au produs calamităţi naturale în anul 2006, în 
şedinţa din data de 17.10.2007, comisia propune supunerea spre dezbaterea şi 
adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a proiectului de Lege în forma adoptată de 
Senat. 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 

SECRETAR, 
 

Radu Cătălin Drăguş 
 
 
 
 
 

              Consilier: 
Bărdiţă Mariana 
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