
 

  
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI     
 
Bucureşti, 17 decembrie 2019 
            Nr. 4c-13/798 

     AVIZ  
asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru 
modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare 

centralizată cu energie termică ale localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii 
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 

 
În conformitate cu prevederile art.94 şi 114 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2019 privind aprobarea 
Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea 
şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică ale localităţilor şi 
pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, trimis cu 
adresa nr. P.L.x. 424 din 8 octombrie 2019 şi înregistrată cu nr. 4c-13/798 din 9 octombrie 2019. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 2 
octombrie 2019. 

Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia a dezbătut iniţiativa 
legislativă menţionată mai sus în şedinţa din 17 decembrie 2019. 

Proiectul de lege  are ca obiect de reglementare aprobarea Programului multianual de finanţare a 
investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de 
alimentare centralizată cu energie termică ale localităţilor, precum şi modificarea şi completarea Legii 
nr.51/2006. Prin proiect se propune instituirea unui nou program de finanţare, denumit Programul 
Termoficare, cu caracter multianual, asigurând astfel realizarea lucrărilor de investiţii. Beneficiarii 
Programului Termoficare sunt unităţile administrativ-teritoriale. 

 Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.548/28.06.2019.  

În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de 
lege, în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi de către Biroul Permanent. 

Iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.  
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