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RAPORT

asupra Propunerii legislative pentru modificarea si completarea Ordonantei 
de urgenta a Guvernuiui nnl8/2009 privind cresterea performantei 

energetice a blocuriior de iocuinte

(L39/2022)

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile ulterioare, Comisia pentru administrate publica prin adresa nr. L39/2022 
din data de 07.02.2022, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, m vederea 
dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Propunerii legislative pentru modificarea si 
completarea Ordonantei de urgenta a Guvernuiui nr.18/2009 privind cre^terea 
performantei energetice a blocurilor de locuinte, initiata de: Oana-Marciana Ozmen - 
Deputat USR

Propunerea legislative are ca obiect modificarea si completarea Ordonan^ei de urgen|a a 
Guvemului nr. 18/2009 privind cre§terea performan^ei energetice a blocurilor de locuinle, aprobata 
cu modificari §i completari prin Legea nr.158/2011, cu modificarile §i completarile ulterioare.

Potrivit Expunerii de motive, intervenfiile legislative "vizeaza actualizarea legislajiei 
privind performanta energetica in raport de cerin|ele tehnico-economice §i de mediu care vizeaza 
cre§terea procentului cladirilor verzi, in condiliile in care Uniunea Europeana i§i propune 
decarbonarea cladirilor pana in anul 2050”.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislative $i a dat un aviz favorabil cu 
observatii si propuneri.

Consiliul Economic si Social a analizat propunerea legislative $i a dat un aviz
favorabil.
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!n §edinta din data de 15.02.202i care s-a desfa§urat online ?i la sediul Senatului, 
membrii Comisiei pentru administra^ie publica au analizat propunerea legislative §i au 
hotarat, cu unanimitatea voturilor celor prezenti, adoptarea unui raport de admitere fara 
amendamente.

La lucrarile comisiei au fost prezen^i 14 senatori, din totalul de 14 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu 14 voturi.

Comisia pentru administra^ie publica supune spre dezbatere §i adoptare, Plenului 
Senatului, raportul de admitere fara amendamente §\ propunerea legislative.

Prin con^inutul sau normativ, propunerea legislative face parte din categoria 
legilor ordinare si urmeaza a fi adoptata in conformitate cu prevederile art.76 alin.[2) din 
Constitujia Romaniei, republicata.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l] din Constitutia Romaniei, republicata, §i ale art.92 
alin.(7) pet. 1 din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile ulterioare, Senatul este 
prime Camere sesizate.

Pre§edinte,
senator CSASZAEPKaroly Zsolt

Secretar,
senator POPA Maricel
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Intocmit: consilier APETRI Andreea
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