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A V I Z 
asupra  proiectului de Lege privind măsuri de diminuare a arieratelor 

 persoanelor fizice şi asociaţiilor de proprietari 
 

                 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege privind măsuri de diminuare a 
arieratelor persoanelor fizice şi asociaţiilor de proprietari, trimis cu adresa nr. PL-x 
384 din 17.06.2008  şi înregistrat cu nr.31/610 din 18.06.2008. 
                Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale 
art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
şedinţa din 19 mai 2008. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut proiectul de lege  în şedinţa din  10 septembrie  2008. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri potrivit 
cărora persoanele fizice şi asociaţiile de proprietari care au întârziat la plata serviciilor de 
energie termică, apă caldă menajeră, apă şi canalizare să beneficieze de anularea 
penalităţilor şi a majorărilor de întârziere, dacă plătesc integral contravaloarea facturilor 
restante, eşalonate pe o perioadă de 3 ani.  

Consiliul Economic şi Social a avizat negativ iniţiativa legislativă. 
Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de 

motive, avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ 
nr.234/04.03.2008 şi punctul de vedere al Guvernului trimis cu adresa 
nr.823/31.03.2008, prin care nu susţine iniţiativa legislativă, considerând că „prin cadrul 
normativ în vigoare sunt instituite măsuri de protecţie socială semnificative, care sunt de 
natură să asigure premise normale pentru sprijinirea persoanelor fără venituri sau cu 
venituri mici care se află în imposibilitatea de a-şi asigura condiţiile minime de viaţă”.               
                Pentru aceste considerente, în urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi a hotărât, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă), avizarea negativă a 
acestui proiect de lege . 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării,  proiectul de lege  face parte 
din categoria legilor ordinare.  

 
 

                                      VICEPREŞEDINTE,                         SECRETAR, 
                                       Florin IORDACHE                           George BĂEŞU 
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