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CAMERA  DEPUTAŢILOR           Data 24 noiembrie 1997 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială         Nr. 475 
 
 
 

R A P O R T 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 69/1997 privind 
acordarea unui ajutor pentru plata cheltuielilor suplimentare determinate de creşterea consumului de energie 

termică în lunile sezonului rece şi de majorarea preţului acesteia, pentru unele categorii ale populaţiei,  
precum şi modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/1997 

 
 
 În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 69/1997 privind acordarea unui ajutor pentru plata 
cheltuielilor suplimentare determinate de creşterea consumului de energie termică în lunile sezonului rece şi de majorarea preţului acesteia, 
pentru unele categorii ale populaţiei, precum şi modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/1997, în şedinţa din 19 
noiembrie 1997, propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Motivare 

0 1 2 3 
 
1. 

 
Articol unic.  Se aprobă Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 69/1997 privind acordarea 
unui ajutor pentru plata cheltuielilor 
suplimentare determinate de creşterea 
consumului de energie termică în lunile 
sezonului rece şi de majorarea preţului 
acesteia, pentru unele categorii ale 
populaţiei, precum şi modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 3/1997. 

 
Se propune completarea textului la final cu sintagma 
“cu următoarele modificări:”. 

 
Având în vedere 
modificarea unor texte ale 
Ordonanţei propusă în 
Raport. 
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0 1 2 3 
 

2. 
 
Art.1. 
(1) În vederea sprijinirii familiilor cu 
venituri relativ reduse, pentru suportarea 
cheltuielilor suplimentare determinate de 
creşterea consumului de energie termică, 
în perioada 1 noiembrie 1997 - 31 martie 
1998 şi a majorării preţului acesteia, se 
acordă un ajutor bănesc lunar. 
(2) Ajutorul bănesc prevăzut la alin. (1) 
se acordă familiilor, inclusiv celor 
formate dintr-o singură persoană, numai 
pentru locuinţa de domiciliu a acestora. 
(3) Prin familie, în sensul prezentei 
ordonanţe de urgenţă, se înţeleg soţul, 
soţia şi alte persoane care au acelaşi 
domiciliu precum şi persoanele singure. 
 

 
Se propune înscrierea ca pct.1, în Legea de aprobare, a 
unui text cu următorul cuprins: 
“1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“Art.1. (1) În vederea sprijinirii unor categorii ale 
populaţiei cu venituri reduse, în perioada 1 noiembrie 
1997 - 31 martie 1998 se acordă acordă un ajutor bănesc 
lunar, pentru suportarea cheltuielilor suplimentare 
determinate de creşterea consumului de energie termică şi 
de majorarea preţului acesteia. 
(2) Ajutorul bănesc prevăzut la alin. (1) se acordă 
familiilor şi persoanelor singure, numai pentru locuinţa 
de domiciliu a acestora.” 
 
Autori: d-nii deputaţi George Şerban şi Károly Kerekes 
 

 
 
 
 
Pentru o mai corectă 
formulare. 
 
 
 
Pentru diferenţierea 
situaţiei în care se află o 
persoană singură în raport 
cu familia. 
 
Eliminarea textului alin. (3)  
s-a propus pentru a înlătura 
confuzia pe care o produce 
definirea familiei. 
 

 
3. 

 
Art.6. 
(1) Primăriile verifică veridicitatea 
documentelor depuse şi eliberează lunar, 
direct sau prin unităţi autorizate, până la 
data de 5 ale lunii  următoare, câte un 
tichet valoric pentru fiecare familie 
îndreptăţită. 
 

 
Se propune înscrierea ca pct.2, în Legea de aprobare, a 
unui text cu următorul cuprins: 
“2. Alineatul 1 al articolului 6 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
“Primăriile verifică documentele depuse şi eliberează 
lunar, direct sau prin unităţi autorizate, până la data de 5 
ale lunii  următoare, câte un tichet valoric pentru fiecare 
titular îndreptăţit.” 
 
 Autori: d-nii deputaţi Victor Barbăroşie şi Marian Sârbu. 
 

 
 
Eliminarea cuvântului 
“veridicitatea” s-a propus 
întrucât nu intră în 
competenţa primăriilor să 
desfăşoare o asemenea 
activitate de verificare. 
Introducerea cuvântului 
“titular” s-a propus în 
corelaţie cu reformularea 
textului art.1. 
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0 1 2 3 
 

4. 
 
Art.9. (1) Declararea unui număr mai 
mare de membri de familie sau a unor 
venituri mai mici decât cele reale, în 
scopul vădit de a obţine foloase materiale 
necuvenite, constituie infracţiune de fals, 
uz de fals şi înşelăciune, după caz şi se 
pedepsesc potrivit dispoziţiilor Codului 
Penal. Tentativa se pedepseşte. 
(2) Încălcarea celorlalte dispoziţii 
prevăzute la art.1 - 8 din prezenta 
ordonanţă de urgenţă constituie 
contravenţie, dacă fapta nu este săvârşită 
în astfel de condiţii încât să fie 
considerată, potrivit legii penale, 
infracţiune şi se sancţionează cu amendă 
de la 1 milion la 10 milioane lei. 
(3) Contravenţiile se constată şi se 
sancţionează de către persoanele 
împuternicite în acest scop de către 
Ministerul Finanţelor şi Ministerul 
Muncii şi Protecţiei Sociale. 
 

 
Se propune înscrierea ca pct.3, în Legea de aprobare, a 
unui text cu următorul cuprins: 
“3. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:  
“(1) Încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art.1 - 8 din 
prezenta ordonanţă de urgenţă constituie contravenţie şi 
se sancţionează cu amendă de la 1 milion la 10 milioane 
lei. 
(2) Contravenţiile se constată şi se sancţionează de către 
persoanele împuternicite în acest scop de către Ministerul 
Finanţelor.” 
 
Autor: d-l deputat Marian Sârbu 
 

 
Eliminarea alin. (1) s-a 
propus întrucât textul este 
tautologic. Din acelaşi 
motiv s-a reformulat şi 
textul alin.(2) care devine 
alin.(1) pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
Întrucât Ministerul Muncii 
şi Protecţiei Sociale nu are 
personal abilitat în acest 
sens s-a eliminat sintagma 
“şi Ministerul Muncii şi 
Protecţiei Sociale ” 
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În cursul dezbaterii în comisie, următoarele amendamente nu au fost acceptate: 
 

Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul acestuia) 

Motivare 

0 1 2 3 
 
1. 

 
Art.1. 
(2) Ajutorul bănesc prevăzut la alin. (1) se acordă 
familiilor, inclusiv celor formate dintr-o singură 
persoană, numai pentru locuinţa de domiciliu a 
acestora. 
(3) Prin familie, în sensul prezentei ordonanţe de 
urgenţă, se înţeleg soţul, soţia şi alte persoane care au 
acelaşi domiciliu precum şi persoanele singure. 
 

 
Domnul deputat Radu Gheciu propune reformularea 
textului după cum urmează: 
“Art.1 (2) Ajutorul bănesc prevăzut la alin. (1) se acordă 
familiilor, numai pentru locuinţa de domiciliu a acestora. 
(3) Prin familie, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, se 
înţeleg soţul, soţia şi alte persoane aflate, potrivit legii, în 
întreţinerea acestora şi care locuiesc împreună precum şi 
persoanele singure.” 
 

 
Argumente pentru susţinere: 
Eliminarea sintagmei “inclusiv celor 
formate dintr-o singură persoană” s-a 
propus întrucât în textul alin. (3) definirea 
familiei acoperă şi noţiunea de persoană 
singură.  
Reformularea textului alin.(3) s-a propus 
pentru o mai corectă definire din punct de 
vedere juridic şi pentru a preîntâmpina 
eventualele confuzii în aplicarea legii. 
 
Argumente pentru respingere: 
S-a considerat că nu este necesară definirea 
familiei în această lege, aceasta ducând mai 
degrabă la confuzii în aplicarea legii. 
 

 
 
 

     PREŞEDINTE,          SECRETAR, 
  VALENTIN ADRIAN ILIESCU              TEODOR STANCA 
 
 
 

Întocmit,  
Expert Elena MESAROŞ 


