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RAPORT
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea-Legii-nr.121/2014

privind eficienţa energetică

în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, Comisia 
pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale, prin adresa nr. L509/2021, a fost 
sesizată de către Biroul Permanent al Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării raportului 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea-Legii-nr.121/2014 privind 
eficienţa energetică, iniţiată de: Berea Cristinel-Gabriel - senator USR_PLUS; Bodea Marius
- senator USR_PLUS; Bordei Cristian - senator USR_PLUS; Cemic Sebastian - senator 
USR_PLUS; Dinică Silvia-Monica - senator USR_PLUS; Ivan Dan - senator USR_PLUS; 
Mîndruţă Gheorghiţă - senator USR_PLUS; Mircescu lon-Narcis - senator USR_PLUS; 
Negoi Eugen-Remus - senator USR_PLUS; Popescu lon-Dragoş - senator USR_PLUS; 
Poteraş Cosmin-Marian - senator USR_PLUS; Spătaru Elena-Simona - senator USR_PLUS; 
Trifan Raoul-Adrian - senator USR_PLUS; Vicol Costel - senator USR_PLUS; Vlad Sergiu 
Cosmin - senator USR_PLUS; Zob Alexandru-Robert - senator USR_PLUS; Badea Mihai- 
Alexandru - deputat USR_PLUS; Băltăreţu Viorel - deputat USR_PLUS; Blaga Daniel- 
Codruţ - deputat USR_PLUS; Botez Mihai-Cătălin - deputat USR_PLUS; Bulai Iulian - 
deputat USR_PLUS; Cambera Oana-Alexandra - deputat USR_PLUS; Chichirău Cosette- 
Paula - deputat USR_PLUS; Ciornei Radu Tudor - deputat USR_PLUS; Cristian Brian - 
deputat USR PLUS; Fălcoi Nicu - deputat USR_PLUS; Gheba Daniel-Sorin - deputat 
USR_PLUS; Havâmeanu Filip - deputat USR_PLUS; Ichim Cristian-Paul - deputat 
USR PLUS; Lazăr lon-Marian - deputat USR PLUS; Molnar Radu-Iulian - deputat 
USR_PLUS; Moşteanu Liviu-Ionuţ - deputat USR_PLUS; Neagu Denisa-Elena - deputat 
USR_PLUS; Ozmen Oana-Marciana - deputat USR_PLUS; Poliţeanu Mihai-Laurenţiu - 
deputat USR_PLUS; Prună Cristina-Mădălina - deputat USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia
- deputat USR_PLUS; Rodeanu Bogdan-Ionel - deputat USR_PLUS; Stoica Diana - deputat 
USR_PLUS; Toda Daniel-Liviu - deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin - deputat 
USR PLUS.

Dezbaterile s-au desfăşurat în şedinţele Comisiei pentru energie, infrastructură 
energetică şi resurse minerale din data de 7 decembrie 2021 şi 21 decembrie 2021, realizate



prin mijloace electronice şi la sediul Senatului, în conformitate cu prevederile art. 136 din 
Regulamentul Senatului, republicat, în prezenţa majorităţii senatorilor.

In conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, la 
dezbaterea propunerii legislative au participat din partea Ministerului Energiei, secretar de 
stat Akos Derzsi, din partea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, şef 
serviciu Diana Popescu şi director Mirela Pleşca.

Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi completarea Legii nr.121/2014 
privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul prelungirii 
termenului pentru montarea sistemelor de măsurare a consumurilor de energie pentru 
încălzire/răcire şi apă caldă pentru apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de 
locuit, până la data de 31 decembrie 2021.

Totodată, se propune introducerea după art. 10 a unui articol nou, art. lO', ce prevede 
două excepţii de la obligaţia prevăzută la alin. (5): Imobilele tip condominiu cu cel puţin 25% 
dintre locuinţele individuale deconectate de la furnizarea de energie termică în sistem 
centralizat; Imobilele tip condominiu ce nu au fost încă reabilitate termic. In cazul celor din 
urmă, obligaţia instalării contorizării individuale / a repartitoarelor are termen 6 luni de la 
data recepţiei finale a lucrărilor de reabilitare termică.

Comisia pentru energie, infi*astructură energetică şi resurse minerale, a analizat 
propunerea legislativă şi în urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritatea 
voturilor senatorilor prezenţi, să adopte raport de respingere.

Comisia pentru Administraţie Publică avizează negativ propunerea legislativă.
Consiliul Legislativ avizează favorabil, cu observaţii şi propuneri.
Consiliul Economic şi Social avizează favorabil propunerea legislativă cu observaţii 

privind extinderea prorogării şi analizarea necesităţii repartitoarelor individuale de costuri.
Consiliul Concurenţei nu a identificat elemente problematice din perspectiva 

concurenţei sau al ajutorului de stat.
Comisia pentru energie, infi'astructură energetică şi resurse minerale supune votului 

plenului Senatului raportul de respingere şi propunerea legislativă.
In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria 

legilor ordinare şi urmează să fie supusă votului plenului Senatului, împreună cu raportul de 
respingere, în conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din Constituţia României, 
republicată.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constituţia României şi ale art.92, alin.(7), 
pct.l din Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este prima Cameră sesizată.

Preşedinte,
Senator ANTAL Istvăn-Lorănt

Secretar,
Senator Cornel-Cristian RESMERIŢĂ
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