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R A P O R T   P R E L I M I N A R   

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și 
bănci și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, au fost sesizate 
spre dezbatere în fond, 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", transmis cu adresa nr. P.L.x. 82 din 05 martie 2018, 
înregistrat la comisie sub nr.4c-2/ 135 din 06 martie 2018. 

Consiliul Legislativ, avizează favorabil proiectul de Lege. 
Senatul, în ședința din 26 februarie 2018, a adoptat proiectul de lege. 
Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice,  avizează favorabil proiectul de 
lege. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare majorarea cuantumului 
facilităților acordate personalului instituțiilor publice si al unităților de cult, cu locul de 
munca in localitățile rurale din Munții Apuseni, care își stabilește domiciliul in aceste 
localități. Facilitățile constau in acordarea materialului lemnos pentru construirea unei 
locuințe, extinderea sau repararea locuinței existente si a anexelor gospodărești, cu 
obligația achitării a 25% din contravaloarea materialului, fata de 50% cat este in prezent.  

O alta facilitate care se acorda acestor persoane la stabilirea domiciliului in 
localitățile in care își au locul de munca este indemnizația de instalare care se propune a 
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fi echivalentul a trei salarii de baza, in loc de doua salarii de baza cat este prevăzut in 
prezent.  

De asemenea se propune ca persoanele fizice care au domiciliul si care locuiesc 
efectiv in localitățile din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei Delta Dunării 
beneficiază de o reducere cu 75%, in loc de 50%, a impozitelor si taxelor locale. 

În conformitate cu prevederile art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci au examinat proiectul de 
lege menționat mai sus, în ședința din 20 noiembrie 2018. 
 La lucrările comisiei și-au înregistrat prezenta 24 deputați din totalul de 25 de 
membrii ai comisiei. 

La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitați, reprezentanți 
ai Ministerului Finanțelor Publice și ai Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice. 

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au hotărât, 
cu majoritate de voturi, să transmită Comisiei pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului un raport preliminar de respingere a proiectului 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", deoarece prevederile 
inițiativei legislative determină majorarea cheltuielilor bugetului de stat.  În acest sens 
era necesar, să se prevadă sursele de acoperire a majorării cheltuielilor bugetare și să se 
prezinte declarația potrivit căreia aceste majorări sunt compatibile cu obi ectivele și 
prioritățile strategice specificate în strategia fiscal – bugetară. 

 
În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 
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