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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte                                       București,  8 martie 2022 
și problemele minorităților naționale                                                                PLx. 75/2022 

     
Domnului deputat 
Bende Sándor, 

Președinte – Comisia pentru 
industrii și servicii 

 Domnului deputat 
Adrian Solomon, 

Președinte – Comisia pentru 
muncă și protecție socială

 Domnului deputat 
Costel Neculai Dunava, 

Președinte – Comisia pentru politică 
economică, reformă și privatizare

 

 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2022 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei 

scheme de compensare pentru consumul de energie electrica și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-
2022, precum și pentru 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” 

 
 În  conformitate  cu  prevederile art.95 și 117 alin. (3) din  Regulamentul Camerei  Deputaților,  
Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a fost sesizată, spre avizare în 
procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.3/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2021 privind 
stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica și gaze naturale pentru sezonul 
rece 2021-2022, precum și pentru 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 PLx. 75/2022 din 28 februarie 2022 și înregistrat cu nr.4c-6/120 
din 1 martie 2022. 

Camera Deputaților este Cameră decizională. 
  În   ședința din 8 martie 2022, organizată în sistem mixt (fizic și online), membrii comisiei au examinat 
inițiativa legislativă și, în urma  dezbaterilor,  au  hotărât, cu majoritate de voturi, să  îi acorde aviz favorabil.   
  În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 

PREŞEDINTE, 
 

Deputat 
Iusein IBRAM 

Întocmit, Alina Grigorescu 
Consilier parlamentar 
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