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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

(L489/2021)

în conformitate cu prevederile din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială şi Comisia pentru 
drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi, prin adresa nr. L489/2021, au fost sesizate 
de către Biroul permanent al Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării raportului comun, 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 si în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, cu modificările şi completările 
ulterioare (L489/2021), iniţiatori: Dîncu Vasile - senator PSD; Bejinariu Eugen - deputat PSD; 
Budăi Marius-Constantin - deputat PSD; Ciolacu lon-Marcel - deputat PSD; Furtună Mirela - deputat 
PSD; Mihalcea Remus-Gabriel - deputat PSD; Neaţă Eugen - deputat PSD; Niţă Nicu - deputat PSD; 
Popa Radu-Mihai - deputat PSD; Simonis Alfred-Robert - deputat PSD; Solomon Adrian - deputat PSD; 
Weber Mihai - deputat PSD.

Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi completarea 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, în vederea acordării de 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 consiliile locale, pentru familiile 
cu domiciliul într-una dintre localităţile situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".

Consiliul Legislativ şi Consiliul Economic şi Social au avizat favorabil iniţiativa legislativă.
Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale şi Comisia economică, 

industrii şi servicii au transmis avize negative.
Dezbaterile asupra propunerii legislative au avut loc atât la sediul Senatului, cât şi prin 

mijloace electronice.



în urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să 
adopte raport comun de respingere, având în vedere că măsurile propuse au fost deja 
reglementate prin Legea nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protecţie sociala pentru 
consumatorul vulnerabil de energie şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.118/2021 
privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale 
pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 
privind acordarea de facilitaţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii 
Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.259/2021.

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială şi Comisia pentru drepturile omului, 
egalitate de şanse, culte şi minorităţi supun spre dezbatere şi adoptare, plenului Senatului, raportul 
comun de respingere a propunerii legislative.

în raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 
ordinare şi urmează a fi adoptată în conformitate cu prevederile art.76 alin [2] din Constituţie.

Potrivit art.75 alin.(l) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(7) pctl din 
Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. Senatul este primă 
Cameră sesizată.

Preşedinte, Preşedinte,

Senator Ştefan PĂLĂRIE Senator Constantin-, \ATEI

Secretar,

Senator Sorin Vlaşin nuţNEAGU
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