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Comisia pentru administraţie publică

Nr. XXX/254/07.12.2021

RAPORT

asupra Propunerii legislative pentru modificarea artîS alin.(3) din Legea 

nr.153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a
clădirilor

(L463/202Î)

în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică prin adresa nr. L463/2021 
din data de 25.10.2021, a fost sesizată de către Biroul permanent al Senatului, în vederea 
dezbaterii şi elaborării raportului asupra Propunerii legislative pentru modificarea artl3 
alin.(3) din Legea nr.153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural- 
ambientale a clădirilor, iniţiată de: Raoul-Adrian TRIFAN ■ senator USR PLUS

Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.13 alin.(3) 
din Legea nr.153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a 
clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul stabilirii unui procent de 
cofinanţare din bugetul local de maximum 50% din valoarea reabilitării structural- 
arhitecturale a clădirilor istorice, corelativ cu stabilirea unui procent, din fondul de reparaţii al 
asociaţiei de proprietari si/sau din alte surse legal constituite, de minimum 50%, cu această 
destinaţie.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativă şi a dat un aviz favorabil cu 
observaţii si propuneri.

Consiliul Economic şi Social a analizat propunerea legislativă şi a dat un aviz
nefavorabil.
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în şedinţa din data de 07.12.2021 care s-a desfăşurat Online şi la sediul Senatului, 
membrii Comisiei pentru administraţie publică au analizat propunerea legislativă şi au 
hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, adoptarea unui raport de admitere cu 
amendamente admise prevăzute în anexa care face parte din prezentul raport

La lucrările comisiei au fost prezenţi 11 senatori, din totalul de 14 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu 11 voturi.

Comisia pentru administraţie publică supune spre dezbatere şi adoptare,-^ Plenului-------
Senatului, raportul de admitere cu amendamente admise şi propunerea legislativă.

Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor ordinare şi urmează a fi adoptată în conformitate cu prevederile arL76 alin.(2] din 
Constituţia României, republicată.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constituţia României, republicată, şi ale arL92 
alin.(7) pcL 1 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările ulterioare, Senatul este 
primă Cameră sesizată.

Preşedinte,
senator CSASZĂRi;(ăroly Zsolt

Secretar,
senator POPA Măricel

întocmit: consilier APETRI Andreea
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ANEXĂ

la RAPORT Nr. XXX/254/07.12.2021

AMENDAMENTE ADMISE
la

Propunerea legislativă pentru modificarea artl3 alin.(3) din Legea nr.lS3/2011 privind măsuri de creştere
a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

(L463/2021)

ObservaţiiAmendamentL463/2021Nr.crt.
1.

Titlul propunerii legislative se completează şi va avea 
următorul cuprins:Titlu

Amendament adoptat de 
Comisia
Administraţie Publică

Propunere legislativă pentru modificarea 
art.l3 alin.(3) din Legea nr.153/2011 privind 
măsuri de creştere a calităţii arhitectural- 
ambientale a clădirilor

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea artl3 din Legea nr.153/2011 privind 
măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a 
clădirilor

pentru

2.
Articolul unicArticol unic

Articolul 13 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri 
de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a 
clădirilor publicată în Monitorul Oficial al României. 
Partea 1 nr. 493 din 11 iulie 2011, cu modificările şi

La articolul 13 din Legea nr. 153/2011 
privind măsuri de creştere a calităţii 
arhitectural-ambientale clădirilora



completările ulterioare, se modifică şi se 
completează şi va avea următorul cuprins:

publicată în Monitorul Oficial al
României. Partea 1 nr. 493 din 11 iulie 
2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, alineatul (3) se modifîcă şi va 
avea următorul cuprins:

Amendament adoptat de 
Comisia pentru 
Administraţie Publică

Punctul 1

Alineatul 3 al art 13 se modifică şi va avea următorul 
cuprins:

„(3) în cazul alin. (1) lit. c), finanţarea executării 
lucrărilor de intervenţie prevăzute ia art. 6 se poate 
asigura astfel:

„(3) în cazul alin. (1) lit c), finanţarea 
executării lucrărilor de intervenţie 
prevăzute la art. 6 se poate asigura astfel:

a) maximum 50% din fonduri aprobate anual cu 
această destinaţie în bugetele locale/centrale sub 
formă de grant;

a) maximum 50% din fonduri 
aprobate anual cu această destinaţie în 
bugetele locale/centrale sub formă de 
grant;

b) minimum 50% din fondul de 
reparaţii al asociaţiei de proprietari 
şi/sau din alte surse legal constituite".

Ib) minimum 50% din fondul de reparaţii al 
asociaţiei de proprietari şi/sau din alte surse legal 
constituite”.

I



3.
Punctul 2

După alineatul (3) al art.l3 se introduce un nou 
alineat ( 3^) cu următorul cuprins:

(3^) Cuantumul cofinanţării prevăzut la art. 13 al. 3 
se stabileşte de administraţia publică locală pentru 
fiecare lucrare de intervenţie executată prin 
cofinanţare, în baza unui punctaj rezultat prin 
confruntarea proiectului supus finanţării cu o listă 
de criterii obiective stabilită prin hotărâre a 
consiliului local/Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti.

Amendament adoptat de 
Comisia pentru 
Administraţie Publică

Autor: senator Raoul Adrian Trifan


