
Comisia pentru energie, infrastructura 
energetica i^i resurse minerale XXI/143/03.12.2019

RAPORT
asupra Propunerii legislative privind completarea art.7 aliii.(l) din Ordonan^a de urgen^a 

a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala
L574/2019

In conformitate cu prevederile ait.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, Comisia pentru energie, infrastructura energetica §i 
resurse minerale, prin adresa nr. L574/2019, a fost sesizata de catre Biroul Permanent al 
Senatului, in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Propunerii legislative privind 
completarea art. 7 alin.(l) din Ordonantei de urgen\d a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea 
Programului National de Dezvoltare Locala, inifiata de Nicolae §erban - senator PSD si Bogdan 
Gheorghe-Danut - deputat PSD.

Dezbaterile s-au desfa§urat in §edinta Comisiei pentru energie, infrastructura energetica §i 
resurse minerale din data de 3 decembrie 2019, in prezen^a majorita^ii senatorilor.

in conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, la 
dezbaterea proiectului de lege au participat, din partea Ministerului Dezvoltarii Regionale §i 
Administratiei Publice, Alina Sanescu si lonu^ Ciornei, consilieri.

Propunerea legislativa are ca obiect completarea Ordonantei de urgen^a a Guvernului 
nr.28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, aprobata prin Legea 
nr.85/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul includerii in categoria lucrarilor 
care pot fi fmantate prin intermediul Programului national de dezvoltare locala, a lucrarilor 
privind realizarea, extinderea, reabilitarea, modemizarea sau valorificarea sistemelor de 
distributie a apei geotermale, precum §i pentru construirea de bazine de inot §i parcuri acvatice.
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Se intentioneaza astfel introducerea apei geotermale ca agent termic in localitatile din 
Romania, ca solutie altemativa pentru incalzire, precum utilizarea acesteia pentru incalzirea 
bazinelpr de inot si a parcurilor acvatice. Initiatorii considera ca este necesara valorificarea 
acestei resurse atat m domeniul industrial cat si in cel civil intrucat aceasta face parte din clasa 
energiilor regenerabile, ceea ce ar aduce beneficii din punct de vedere al protecfiei mediuiui dar 
si din punct de vedere economic.

Consiliul Legislativ avizeaza favorabil propunerea legislative, cu observa^ii §i propuneri 
de tehnica legislative.

Consiliul Economic si Social avizeaze favorabil propunerea legislative.
In urma dezbaterilor, membrii comisiei au hoterat, cu majoritatea voturilor senatorilor 

prezen^i, se adopte raport de admitere cu amendamente admise. Amendamentele admise se 
regesesc in anexa §i fac parte integranta din prezentul raport.

Comisia economice, industrii §i servicii a transmis aviz favorabil cu amendamente.
Comisia pentru administralie publice a transmis aviz negativ.
Comisia pentru energie, infrastructure energetice §i resurse minerale supune votului 

plenului Senatului raportul de admitere cu amendamente admise ^i propunerea legislative.
In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislative face parte din categoria 

legilor ordinare §i urmeaze sa fie votate in conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din 
Constitu^ia Romaniei.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constitu^ia Romaniei §i ale art.92, alin.(7), pct.l 
din Regulamentul Senatului, republicat, SenatuI este prima Camera sesizata.

Pre^edinie Se retar

Senator Miron-Atk^ iindru SmarandacheSenator Gneor^e Marin

i,
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Anexa la Raportul Nr. XXI/143 /03.12.2019Comisia pentru energie, infrastructura energetica fi resurse minerale

Amendamente admise
la Propunerea legislativa privind completarea art.7 alin.(l) din Ordonan|a de urgenfa a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea

Programului National de Dezvoltare Locala 
L574/2019

Camera decizionala pentru amendamente este Camera Deputatilor

Amendamente admise ObservafiiText propunere legislativaNr.
crt.

Amendament de 
tehnica legislativa, 
preluat din Avizul 
Consiliului Legislativ

Titlul legii se modifica §i va avea urmatorul cuprins:1. Titlul legii

Propunere legislativa privind completarea art.7 alin.(l) din 
Ordonan^ei de urgen^a a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea 
Programului National de Dezvoltare Locala

Propunere legislativa privind completarea art.7 alin.(i) din 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea 
Programului national de dezvoltare locala Amendament admis cu 

majoritate de voturi
Amendament deArticolul unic se modifica si va avea urmatorul cuprins:2.
tehnica legislativa, 
preluat din Avizul 
Consiliului Legislativ 
§i al Comisiei 
economice, industrii §i 
servicii

Articol unic - Articolul 7, alineatul (1) din Ordonanta de urgenta 
a Guvenului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului National de 
Dezvoltare Locala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 230 din 22 aprilie 2013, cu modificarile §i 
complet^ile ulterioare, aprobata prin Legea nr.89/2015. publicata 
in Monitorul Oficial al Rom^iei, Partea I, nr. 282 din 27 aprilie 
2015, se completeaza dupa cum urmeaza:

dupa litera n) se introduce o noua litera, lit. o) avand 
urmatorul cuprins:

o) realizare/extindere/reabilitare/modemizare/valorificare a 
sistemelor de distributie a ape geotermale, construire bazine de 
inot $i parcuri acvatice.

Articol unic - La articolul 7, alineatul (1) din Ordonanta de 
urgenta a Guvenului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului 
national de dezvoltare locala, publicata in Monitorul Oficial al 
Rom^iei, Partea I, nr. 230 din 22 aprilie 2013, aprobata prin 
Legea nr.89/2015, cu modificarile ^i completarile ulterioare, 
dupa litera o) se introduce o noua litera, lit.p) cu urmatorul 
cuprins:

Amendament admis cu 
majoritate de voturi

”p) realizare/extindere/reabilitare/modemizare/valorificare a 
sistemelor de distributie a ape geotermale, construire bazine de 
inot $i parcuri acvatice”




