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 COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 DOMNULUI PREȘEDINTE ADRIAN SOLOMON 

 
 

   
 Vă înaintăm, alăturat, Raportul preliminar asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care 
domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei Delta 
Dunării, cu modificările şi completările ulterioare, trimisă spre examinare pe fond Comisiei pentru 
industrii şi servicii și Comisiei pentru muncă și protecție socială, cu adresa nr. PLx.10/2022 din 01 
februarie 2022.   
 În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 
ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) 
pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 

simona.tirzioru
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RAPORT  PRELIMINAR  
asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 

privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din 
Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, cu modificările şi completările ulterioare 

 

  
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru muncă și 
protecție socială au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care 
domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei Delta 
Dunării, cu modificările şi completările ulterioare, transmisă cu adresa nr. PLx.10/2022 din 01 februarie 
2022, înregistrată la Comisia pentru industrii şi servicii sub nr.4c-3/54 din 01 februarie 2022.      
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.893/29.10.2021, avizează favorabil propunerea legislativă, cu 
observaţii şi propuneri. 
 Consiliul Economic și Social, cu avizul nr.7136/12.10.2021, avizează favorabil proiectul de act 
normativ.   
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în şedinţa din 22 
decembrie 2021. 
 Membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat propunerea 
legislativă în şedinţa din 08 februarie 2022 şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 
propunerii legislative. 
 Membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au 
examinat propunerea legislativă în şedinţa din 16 februarie 2022 şi au hotărât, cu majoritate de voturi, 
avizarea favorabilă a propunerii legislative.  
 Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat propunerea legislativă în şedinţa 
din 15 martie 2022 şi au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative.    
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) şi (2) ale art.8 din 
Ordonanţa Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau 
lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, cu modificările şi 
completările ulterioare, urmărindu-se reglementarea acordării "tarife reduse cu 50% pentru energia 
electrică, gaze naturale, energie termică şi apă potabilă furnizată din reţeaua publică, pentru consumurile 
casnice menajere, în limita unor consumuri normate pe familie, stabilite de către consiliile locale", pentru 
familiile cu domiciliul în una dintre localităţile situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, 
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prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.395/1996 cu modificările ulterioare, precum şi stabilirea surselor de 
finanţare din care vor fi suportate diferenţele de tarif.  
  Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat propunerea legislativă în ședința din 20 
martie 2023 și au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită Comisiei pentru muncă și protecție 
socială un raport preliminar de respingere a Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau 
lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, cu modificările şi 
completările ulterioare din următoarele considerente: 
 - dispoziția propusă de inițiatorii propunerii legislative, în sensul reducerii cu 50% a tarifelor 
pentru energie electrică, gaze naturale și energie termică, pentru familiile cu domiciliul în una dintre 
localitățile situate pe teritoriul Rezervației Bioseferei Delta Dunării, este deja reglementată la alin.(4) al 
art.8 din Ordonanța Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază 
sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - de asemenea, măsurile de sprijin propuse elimină reglementarea existentă cu privire la reducerea 
cu 50% a taxei/tarifului pentru serviciul public de salubrizare, dispoziții ce nu sunt argumentate în 
cuprinsul expunerii de motive. 
 La lucrările comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență.  

În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 
ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) 
pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultant,  

Alexandra Zorilă 


