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asupra Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a

blocurilor de locuinţe
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în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică, Comisia pentru buget, 
finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi Comisia pentru energie, 
infrastructură energetică şi resurse minerale, prin adresa nr. L64/2022 din data de 
21.02.2022, au fost sesizate de către Biroul permanent al Senatului în vederea dezbaterii 
şi elaborării raportului comun asupra Propunerii legislative pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei 
energetice a blocurilor de locuinţe, iniţiată de: Boancă Rodica - senator AUR; Busuioc 
Andrei - senator AUR; Cioromelea Valentin-Rică - senator AUR; Cosma Dorinei - senator 
AUR; Costea Adrian - senator AUR; Hangan Andrei - senator AUR; Neagu lonuţ - senator 
AUR; Târziu Claudiu-Richard - senator AUR; Acatrinei Dorel-Gheorghe - deputat AUR; 
Aelenei Dănuţ - deputat AUR; Albişteanu Mihail - deputat AUR; Axinia Adrian-George - 
deputat AUR; Badiu Georgel - deputat AUR; Chelaru Mircia - deputat AUR; Ciubuc Ciprian 
- deputat AUR; Coleşa Ilie-Alin - deputat AUR; Enachi Raisa - deputat AUR; Feodorov 
Lucian - deputat AUR; Focşa Dumitru-Viorel - deputat AUR; Ivănuţă Cristian-Daniel - 
deputat AUR; Mitrea Dumitrina - deputat AUR; Muncaciu Sorin-Titus - deputat AUR; 
Păunescu Silviu-Titus - deputat AUR; Pop Darius - deputat AUR; Puşcaşu Lucian-Florin - 
deputat AUR; Roman Nicolae - deputat AUR; Rusu Daniel-Gheorghe - deputat AUR;



Scripnic Lilian - deputat AUR; Şerban Gianina - deputat AUR; Simion George-Nicolae - 
deputat AUR; Stoica Ciprian-Titi - deputat AUR; Suciu Sebastian-Ilie - deputat AUR; Tanasă 
Dan - deputat AUR; Volosatîi Boris - deputat AUR.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de 
locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 158/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul creării posibilităţii ca autorităţile publice locale să poată 
prelua o parte din cota de contribuţie a asociaţiei de proprietari la finanţarea lucrărilor 
de intervenţie prevăzute la art.4 din actul normativ menţionat.

Astfel, iniţiatorii propun stabilirea unui proces minim de 60% alocat din bugetul 
de stat pentru finanţarea executării lucrărilor menţionate mai sus, iar restul de 40% să se 
asigure ca procent maxim, alocat doar din bugetele locale şi/sau din alte surse legal 
constituite.

De asemenea, în cazul în care fondurile autorităţilor publice locale sunt insuficiente 
pentru acoperirea cotelor care revin, asociaţiile de proprietari vor contribui cu o cotă ce 
nu va depăşi 1% din valoarea executării lucrărilor de intervenţie prevăzute la art.4.

Totodată, iniţiatorii propun ca recuperarea sumelor avansate în contul cotei 
asociaţiei de proprietari din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor aferente 
executării lucrărilor de intervenţie să nu se mai realizeze în situaţia în care autorităţile 
administraţiei publice locale aprobă prin hotărâre a consiliilor locale, respectiv ale 
consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, preluarea unei părţi din 
această cotă.

Având în vedere obiectul de reglementare. Guvernul nu susţine adoptarea acestei 
iniţiative legislative.

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

Consiliul economic şi social prin punctele de vedere exprimate de 
reprezentanţii părţii patronale au votat pentru avizarea favorabilă, cu observaţii, iar, 
reprezentanţii părţii sindicale au votat pentru avizarea nefavorabilă motivat de 
faptul că propunerea legislativă riscă să blocheze în multe municipalităţi întregul proces.

Consiliul Fiscal a constatat că nu au fost transmise documentele adiţionale 
prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 69/2010 responsabilităţii fiscal bugetare, 
republicată.

în conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, la dezbaterea propunerii legislative au participat 
din partea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, domnul secretar 
de stat Claudiu Răcuci şi doamna Adela Lăutaru.



Pe parcursul mai multor şedinţe, membrii Comisia pentru administraţie publică, 
Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi Comisia pentru 
energie, infrastructură energetică şi resurse minerale au analizat şi au dezbătut 
propunerea legislativă şi au hotărât, cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, să 
adopte un raport comun de respingere.

Raportul comun de respingere a fost adoptat cu 27 de voturi.

în consecinţă. Comisia pentru administraţie publică. Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital şi Comisia pentru energie, infrastructură energetică 
şi resurse minerale, supun spre dezbatere şi adoptare. Plenului Senatului, raportul comun 
de respingere şi propunerea legislativă.

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 Constituţia României, republicată.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constituţia României, republicată şi 
ale art.92 alin.(73 pct.l din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Senatul este prima Cameră sesizată.
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